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Förord 
 
Förord 
 
Jag har läst en civilingenjörsutbildning, Ergonomisk design & produktion med 
examensinriktning mot produktion vid Luleå tekniska universitet. Det här är det avslutande 
examensarbetet i utbildningen och har utförts på uppdrag från Holmen Paper AB, Braviken. 
Arbetet omfattar 20 poäng och har genomförts under perioden juni till november, 2005.  
 
Arbetet har gjort det möjligt för mig att utnyttja kunskaper från studierna samt praktik som 
utförts i produktionsindustrin, men också givit nya erfarenheter och kunskaper som jag kan ta 
med mig in i arbetslivet.  
 
Jag vill rika ett stort tack till mina två handledare, Bo Johansson från universitet, som givit 
stöd, hjälp och tips under projektet och Bo Vallgren, skyddsingenjör på Holmen Paper AB, 
Braviken som även varit till stöd och hjälp samt fungerat som bollplank i olika frågor.  
 
Därtill tackar jag alla som ingått i referensgruppen och medverkat på mötena. Slutligen vill 
jag även tacka alla som varit hjälpsamma och svarat på frågor samt alla som bidragit med 
information, hjälp och stöd under arbetats gång. 
 
 
Norrköping den 16 december 2005 
 

 
 

Lisa Svensson 



 
 

 
 



 
 

Abstract 
 

Abstract 
 
The master’s thesis is carried out during the summer/autumn of 2005 at the section of 
Occupational health and safety (PBAM) at Holmen Paper AB, Braviken. Braviken has in 
present time none certificate for the system of occupational health and safety. The company 
has not decided if they should take the certificate, on the other hand they have decided that 
they should have a system of occupational health and safety that can manage a certification in 
the end of December 2005.  
 
The purpose of this master’s thesis is to start the construction of a system of occupational 
health and safety that can manage a certificate. The work to develop the system of 
occupational health and safety are launched from the standard OHSAS 18001.  
 
 That work has been carried out in close cooperation with the safety engineer and a group of 
reference consisted of representatives from different parts of the company.  
 
The result of the work gives a better insight of the opinions at the mill and visualising the 
atmosphere. It adds eight new routines and two routines are rebuilt, all of them have been 
approved by the grope of reference. In addition to that, the benchmarking result gives a better 
insight in the use of certification and results in one question; Witch routines are relevant for 
the management system? 
 
The belief of a certificated system of occupational health and safety could lead to a better 
work of occupational health and safety and reduce the number of occupational injury.  



 
 

 
 



 
 

Sammanfattning 
 

Sammanfattning 
 
Examensarbetet är utfört sommaren och hösten 2005 på sektionen arbetsmiljö och säkerhet 
(PBAM) på Holmen Paper AB, Braviken. Braviken har i dagsläget inget certifierat system för 
arbetsmiljöarbetet. Företaget har inte beslutat om de ska certifiera sig, däremot har det 
bestämts att ett certifieringsbart arbetsmiljöledningssystem ska utvecklas till slutet av 
december 2005. 
 
Syftet med examensarbetet är att börja ta fram ett certifieringsbart arbetsmiljöledningssystem. 
Arbetet med att ta fram arbetsmiljöledningssystemet utgår från standarden OHSAS 18001 
(2001). Information och tips angående arbetsmiljöledningssystemet har hämtats från 
företagsbesök och litteratur. De företag som besökts är Astra Zeneca, Lahega Kemi AB, 
SSAB Oxelösund, Stora Enso Hylte Bruk samt C2 Management. Därtill har idéer bollats med 
skyddsingenjören på Braviken och en referensgrupp från företaget har bidragit med nyttiga 
synpunkter.  
 
Arbetet kan delas in i två delar. Den första delen är en intervjuundersökning angående 
arbetsmiljön på Braviken samt en undersökning angående hur medarbetarna ser på 
arbetsmiljösystemet i dagens läge och hur de vill att systemet ska se ut i framtiden. Den andra 
delen är framtagning av rutiner. Detta arbete har utförts i nära samarbete med 
skyddsingenjören samt en referensgruppen bestående av två linjechefer, två 
huvudskyddsombud från Pappers, ett skyddsombud från PTK och ett från Ledarna, en 
kvalitets- och miljöingenjör, chefen för sektionen arbetsmiljö och säkerhet (skyddsingenjören) 
samt jag som arbetat med arbetsmiljöledningssystemet. Arbetet med referensgruppen har 
medfört många och en del långa diskussioner. De många diskussionerna har varit väldigt 
nyttiga och de har lett till en del omarbetningar av rutinerna. Detta arbete har på så sätt 
bidragit till rutiner som är anpassade just för Braviken. Arbetet i referensgruppen har även 
bidragit till att arbetet har blivit väl förankrat. 
 
Resultatet av arbetet blev med hjälp av resultatet från intervjuerna en bättre inblick i åsikterna 
på bruket och en bild av stämningen. Dessutom har åtta nya rutiner framarbetats, Dessa är; 
”Ordnings- och skyddsföreskrifter för medarbetare”, ”Rutin för riskhantering”, ”Rutin för 
arbetsmiljöorganisationen”, ”Rutin för förändringsarbete”, ”Rutin för samverkan”, ”Rutin för 
sanktionssystem”, ”Rutin för skyddsrond” samt ”Arbetsmiljöpolicy”. Därtill har följande två 
rutiner reviderats; ”Checklista för härdplastarbete” och ”Rutin för anmälan av 
förbättringsförslag, tillbud, färdolycksfall, arbetsskada, nollolycka samt arbetssjukdom”. 
Samtliga rutiner har blivit godkända av referensgruppen. Utöver detta har 
benchmarkingbesöken samt ”platsbesök och erfarenhetsutbyte” resulterat i ökad insikt i 
nyttan med certifierade system samt resulterat i en fråga; Vilka rutiner är relevanta för 
ledningssystemet? 
 
Med detta resultat är förhoppningen att Braviken tar till sig kommentarerna från intervjuerna 
samt diskussionsmaterialet för att fortsätta bygga upp ett funktionellt och företagsanpassat 
arbetsmiljöledningssystem.  
 
Undertecknads tro är att ett certifierat arbetsmiljöledningssystem kan leda till ett bättre 
arbetsmiljöarbete och minskat antal arbetsskador. 
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1 Inledning 
 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till arbetet, syftet och målet med arbetet samt arbetets 
avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Holmen Paper, Braviken är ett pappersbruk som är beläget utanför Norrköping. Braviken har 
certifierade system för kvalitet och miljö enligt ISO 9000 samt ISO14001, till skillnad från 
arbetsmiljöarbetet som inte är certifierat.  
 
2003 togs frågan om att certifiera arbetsmiljöledningssystemet upp för första gången. Antalet 
arbetsskador var enligt företaget för högt och den dåvarande (även nuvarande) pärmen för 
ledningssystemet ansågs inte särskilt bra. Därtill sågs fördelar som ordning och reda, bättre 
verktyg, säkrare arbetssätt och arbetsmiljö, interna samt externa revisioner, jämnare struktur 
och likvärdigt arbetssätt inom företaget, bra pr för företaget, bra för framtida rekryteringar 
samt underlag till verksamhetsberättelsen. Företaget tog beslutet om att skapa ett 
certifieringsbart arbetsmiljöledningssystem och frågan om certifiering las till framtida beslut. 
Målet blev att ha systemet klart 31 december, 2005. Däremot fanns en del nackdelar som 
gjorde att projektet inte fick fart. Dessa var; risk för bad will om certifikatet inte innehålls 
eller om certifieringen upplevs som tomma ord, vem ska göra vad, interna resurser samt att 
andra projekt gick före vid den tidpunkten. 
 
Hösten 2003 utfördes ett examensarbete angående om arbetsmiljöledningssystemet kunde 
integreras med kvalitets- och miljösystemet. Analysen gjordes utifrån OHSAS 18001 och 
AFS 2001:1 och resultatet blev att systemen skulle gå att integrera. Detta sker smidigast 
utifrån OHSAS 18001 då OHSAS är snarlik ISO-standarderna för miljö och kvalitet samt 
täcker mer än AFS 2001:1. 
 
När jag, våren 2005, ringde och sökte examensarbete kom frågan upp igen. Då bestämdes att 
företaget åter igen skulle ta upp arbetet med att skapa ett certifieringsbart 
arbetsmiljöledningssystem och därtill blev min uppgift att vara den drivande i igångsättningen 
och början av projektet. 
 

1.2 Syfte och mål 
 
Då utfallet av arbetsskador är högt och arbetsmiljöledningssystemets uppbyggnad i dagsläget 
är bristande har Braviken satt upp ett mål om att ha ett arbetsmiljöledningssystem som går att 
certifiera. Då området är väldigt stort blir målet med examensarbetet att börja arbetet med att 
göra systemet certifieringsbart och ge Braviken en bra start på vägen mot ett certifieringsbart 
system. Först och främst syftar arbetet med att börja göra arbetsmiljöarbetet certifieringsbart 
till att ta fram dokumenterade rutiner för relevanta verksamheter och rutiner inom företaget. 
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1.3 Avgränsningar  
 
Avgränsningarna för detta arbete är i första hand att koncentrera arbetet till de viktigaste 
rutinerna som krävs för Braviken i dagsläget. De punkter som bedömts som viktigast är 
följande; ”Rutin för riskhantering”, då det inte fanns någon rutin för detta och på grund av att 
det är en väldigt viktig del i arbetsmiljöarbetet, ”Rutin för förändringsarbete”, eftersom det är 
viktigt att få med arbetsmiljöarbetet redan då en förändring genomförs, ”Ordnings- och 
skyddsföreskrifter för medarbetare”, det är viktigt att alla anställda vet vilka rutiner som 
gäller på bruket. Dessutom anses ”Rutin för anmälan av förbättringsförslag, tillbud, 
färdolycksfall, arbetsskada, nollolycka samt arbetssjukdom” viktig eftersom även detta är en 
viktig del i arbetsmiljöarbetet och alla medarbetare ska veta vilka rutiner som finns för det, 
”Rutin för skyddsrond”, då detta utförs relativt ofta på bruket och det är viktigt att det finns 
gemensamma rutiner för detta. På grund av att frågan om bruket har rutiner för dem som inte 
följer regler och lagar kommit upp anses även ”Rutin för sanktionssystem” viktig. Då OHSAS 
18001 kräver en förteckning över berörda lagar är det ett krav att företaget upprättar en sådan. 
En annan viktig punkt är ”arbetsmiljöpolicyn”. Den nuvarande ”arbetsmiljöpolicyn” är 
bristfällig så den är viktig att förbättra. Förutom dessa rutiner fanns redan ett par stycken som 
behövde revideras. Dessa rutiner är följande; ”Rutin för arbete i delvis eller helt slutna 
utrymmen, cisterner, kar och behållare”, ”Checklista för härdplastarbete”, ”Rutin för truck, 
traktor, dumper, hjullastare och sopmaskin” samt ”Delegering av arbetsmiljöuppgifter”. 
Utöver dessa rutiner som behandlats under examensarbetet finns det ytterligare en rad rutiner 
som behöver tas fram, dessa framgår i bilaga 3.
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2 Metod och genomförande  
 
I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att genomföra arbetet. 
 

2.1 Projektspiralen 
 
För att genomföra projektet har undertecknad använt en cyklisk metod kallad projektspiralen. 
Denna metod ger i ett tidigt stadium en helhetsbild då alla punkter gås igenom redan under 
första varvet. Projektspiralen består av en cirkel som genomförs i tre varv, detta för att inte 
fastna vid några beslut som tagits från början, utan vara öppen och flexibel för nya förslag och 
idéer. 
 
Projektcirkeln består av 8 delar; 1. Planera för förändring 2. Gör diagnos – upptäck – 
kartlägg - analysera 3. Formulera mål och krav 4. Sök alternativ - visioner, idéer, åtgärder 5. 
Värdera och välj alternativ 6. Utveckla och detaljarbeta valt förslag 7. Genomför stegvis 8. 
Följ upp och värdera effekter. (Ranhagen, 1995), se även figur 1 nedan. 
 

 
 
Figur 1: Projektspiralen 
 
Under första varvet ska tyngdpunkten ligga på de tre första punkterna och gå in lite på den 
fjärde, under det andra varvet ska tyngdpunkten ligga på punkt två till fyra och gå in lite på 
punkt fem och under det sista varvet ska arbetet vara koncentrerat till punkt fyra till sex. I 
detta projekt har endast de sex första punkterna behandlats på grund av att de två sista 
punkterna behandlar implementeringen.  

2.2 Handledning 
 
I arbetet har två handledare medverkat. Dessa är dels Bo Johansson, Universitetslektor, Luleå 
tekniska universitet, dels Bo Vallgren, skyddsingenjör, Holmen Paper AB, Braviken.  
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Bo Johansson har gett tips och råd under arbetets gång genom kontinuerlig kontakt via e-mail 
och telefon samt stöd vid rapportskrivningen genom att läst igenom rapporten och givit 
respons. 
 
Bo Vallgren har verkat som ett bollplank, gett råd och tips samt varit en informationskälla. 
Genom vistelse på samma kontor har detta kunnat ske så när på dagligen och på ett lätt och 
smidigt sätt. Den täta kontakten och det smidiga samarbetet har lett till ett effektivt arbete 
under intensiva perioder. 
 

2.3 Introduktionsutbildning 
 
Samtliga nyanställda genomgår en introduktion. För sommarjobbare samt examensarbetare är 
detta en dags utbildning. Introduktionen gav en inblick i företagets historia, produktion samt 
genomgång av regler och lagar. Därtill utfördes en rundvandring på bruket då produktionen, 
från vedintag till färdigt papper, visades på ett övergripande sätt.  
 

2.4 Litteraturstudier 
 
Litteraturstudier, i form av läsning av litteratur, har utförts kontinuerligt under arbetets gång 
med en fördjupning mot slutet av arbetet. Studierna har omfattat fakta kring de teoretiska 
områden arbetet berör samt fakta angående de metoder som använts. Dessa områden är 
följande; OHSAS-serien, AFS 2001:1, förändringsarbete, intervjuer, benchmarking samt 
validitet och tillförlitlighet/reliabilitet. Litteraturstudierna har omfattat cirka 100 timmar. 
 

2.5 Intervjuer 
 
För att få ett system som passar just Braviken görs en sammanställning av hur verksamheten 
fungerar och hur företagsklimatet är på olika avdelningar samt en revision angående 
ledningssystemet. Sammanställningen utförs för att kunna anpassa systemet till 
företagsklimatet, åsikter och synpunkter.  
 

2.5.1 Verksamhet och företagsklimat  
 
För att få en bra bild av hur företaget fungerar och hur företagsklimatet är på olika 
avdelningar samt på hela bruket utfördes sex intervjuer på olika avdelningar. Intervjuerna 
behandlade bland annat hur beslut fattas, hur klimatet är på de olika avdelningarna och på 
hela bruket som helhet, hur samarbetet mellan avdelningarna är och vilka mål och visioner 
som finns. Intervjuerna gjordes i form av riktade intervjuer. Den intervjuperson som valdes 
var en som hade en bra inblick i hela sektionen. 
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2.5.2 Revision 
 
För att få en inblick i vad det finns för uppfattningar om det nuvarande 
arbetsmiljöledningssystemet utfördes en revision av detta. Detta gjordes på sex avdelningar 
och i form av strukturerade intervjuer. Intervjuerna behandlade exempelvis hur systemet 
upplevs idag, hur det fungerar, vad som skulle behövas förbättras och ändras på samt hur 
anställda önskar att systemet ska se ut. Här valdes de personer som arbetar med systemet i 
dagsläget och har en bra insikt i hur det fungerar. 
 
 
Efter var intervju sammanställdes svaren för det fortsatta arbetet. Slutligen gjordes en 
sammanställning av alla intervjuer för att kunna fungera som underlag till rapportens 
nulägesbeskrivning och analys. Denna sammanställning kan läsas i bilaga 4. 
 
 
Vid intervjuerna användes några särskilda tekniker. Följande stycken behandlar de tekniker 
som legat till grund och behandlats vid förberedelse för intervjuerna samt under intervjuns 
gång. Fakta i detta stycke är hämtat från Jacobsen (1993). 
 
 

2.5.3 Den styrda eller strukturerade intervjun 
 
Jacobsen (1993) menar att under denna typ av intervju används en intervjuguide eller en 
checklista som består av en uppsättning teman som intervjun ska behandla. Syftet med detta 
är att de intervjuade ska möta relevanta och likartade teman. De behöver inte komma i någon 
speciell ordning och det är mer eller mindre upp till intervjuaren att formulera frågorna. 
Intervjun består till största det av öppna frågor (se kapitel 2.5.5). Intervjuformen ger en 
uppsättning intervjuer som är så pass strukturerade att de går att jämföras med varandra. 
Dessutom ger den möjlighet för nya och oförutsedda aspekter att dyka upp. (Jacobsen, s 19) 
 

2.5.4 Spegling 
 
Enligt Jacobsen är spegling ett sätt att få respondenten att fördjupa sina kommentarer. Om 
respondenten ger uttryck för att vara arg säger intervjuaren ”Du blev arg?” och är därefter 
tyst. Detta medför i de flesta fall att respondenten fördjupar sina kommentarer. Denna 
intervjumetod är väldigt effektiv för att få den/de intervjuade att öppna sig och hålla samtalet 
igång. 
 
Spegling har använts under intervjuerna i mindre omfattning. 
 

2.5.5 Öppna, slutna och ledande frågor 
 
Enligt Jacobsen blir frågan öppnare desto fler svarsalternativ frågan ger. Ger frågan däremot 
väldigt få svarsalternativ är frågan sluten. 
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En viss typ av sluten fråga är en ledande fråga. Denna fråga leder respondenten att svara på ett 
visst sätt. Ett exempel på en ledande fråga är ”Du måste ha glatt dig åt att få börja skolan” (po 
cit, s 100). I en ledande fråga ligger en stor del av svarte inbyggt i frågan. 
 
Intervjuerna har utgått från öppna frågor. Dessutom har det lagts stor vikt på att inte ställa 
några ledande frågor. 
 

2.5.6 Oklara frågor 
 
Genom att ställa oklara frågor får intervjuaren ingen bra kontakt med respondenten. Detta kan 
göra respondenten osäker, förvirrad samt känna sig dum eller bortgjord. Oklara frågor kan 
enligt Jacobsen bero på flera faktorer. Tankegången bakom frågan kan vara oklar, 
intervjuaren kan använda termer och begrepp som intervjupersonen inte förstår eller så kan 
det hänvisas till en händelse som intervjupersonen inte känner till. Det kan även bero på att 
intervjuaren inte vågar fråga rakt ut vad som eftertraktades. 
 
Under intervjuerna har undertecknad försökt vara så konkret som möjligt och inte använda 
några svåra ord som kan misstolkas, detta för att undvika oklara frågor. 
 

2.5.7 Intervjuns upplägg 
 
Kylén anser att intervjuaren först ska presentera sig och informera om avsikten med intervjun, 
därtill hur den är upplagd och hur lång tid det tar. Dessutom anser Kylén att det ska framgå 
hur intervjuaren antecknar vad som kommer att hända med svaren. 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är det vanligast att börja med neutrala frågor. Vanligtvis 
börjar intervjun med de bakgrundsvariabler som behövs information om. Likaså avslutas 
intervjun neutralt. Detta görs till exempel genom att ge utrymme för kommentarer kring 
frågornas innehåll eller möjlighet till tillägg angående sådant som inte tagits upp under 
intervjun men anses betydelsefullt av respondenten.  
 
Mellan inledningen och avslutningen kommer de egentliga frågor som rör själva 
frågeställningen. 
 

2.6 Benchmarkingbesök 
 
I detta avsnitt klargörs först vad benchmarking innebär. Därefter kommer en kort beskrivning 
av den benchmarking som utnyttjats i detta arbete. 
 
 
Benchmarking eller processjämförelse som det även kallas är ett sätt att jämföra sig med 
andra företag som håller på med samma eller liknande processer som det egna företaget, detta 
i syfte att optimera den egna organisationen. Enligt Camp (1989) betyder benchmarking 
”sökandet efter de bästa arbetsmetoder som leder till överlägsna prestationer av ett företag”. 
Grundidén är, enligt Bergman och Klefsjö (2001), att göra en noggrann jämförelse mellan en 
process i den egna organisationen och en annan process och sedan dra nytta av detta. 
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Processen som jämförs med kan vara identiska eller liknande och det kan vara en process i en 
annan division i samma företag eller i en annan organisation.  
 
Bergman et al menar även att utbytet och lärandet genom processjämförelse eller 
benchmarking bygger på förtroende mellan de deltagande parterna och även vikten av att 
synen på hur umgänget ska vara är samma. Därtill påpekas att processjämförelse är mycket 
mer än att kopiera. Det krävs en djup självanalys, och förmåga att kunna överföra tekniker, 
arbetssätt och processlösningar som fungerar i ett annat sammanhang till den egna 
organisationen (op cit, s 438). 
 
Det första företaget som utförde benchmarking, som känns till, var Xerox. Då Xerox, under 
slutet av 70-talet, var utsatt av hård konkurrens från Japan och andra Amerikanska företag 
utvecklades detta sätt för att förbättra organisationens lönsamhet och stärka sin position på 
marknaden. (Berggren, 1992) Xerox har utvecklat ett sätt att gå till väga vid benchmarking, 
vilket redovisas i figur 2, nedan.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Processen för genomförande av processjämförelse enligt Xerox. (Från Watson, 
1992, översatt av Bergman och Klefsjö, 2001 )  
 
I detta examensarbete har fem benchmarkingbesök gjorts för att få en bättre bild av hur 
ledningssystem kan se ut och få nya tips och idéer. Dessa fem företag är Astra Zeneca, 
Lahega Kemi AB, SSAB Oxelösund samt Stora Enso Hylte Bruk. Vid urvalet av företag togs 
det hänsyn till om företaget var certifierat, om företaget skulle certifieras eller om företaget 
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inte skulle certifieras. Här eftersträvades en mångfald bland de företag som besöktes. Förutom 
diskussion angående om företag ska certifiera sig eller inte så diskuterades bland annat 
uppbyggnaden av systemet, implementering samt varifrån drivkraften kommer.  
 

2.7 Platsbesök och erfarenhetsutbyte 
 
För att få mer kunskap om ledningssystem samt idéer till att banta ledningssystem besöktes 
C2 Management för ett ”platsbesök och erfarenhetsutbyte” vid namn ”Världens tunnaste 
ledningssystem”. C2 Management är ett konsultföretag som bland annat hjälper företag med 
att banta deras kvalitetsledningssystem. Besöket gav nyttig information från en konsult på C2 
Management, Lars Nilsson. Det gavs många förslag på hur företag kan banta sina system men 
även idéer på hur system kan implementeras i företag. Förutom Lars Nilsson, föreläste en 
representant från Det Norske Veritas, Jimmy Nilsson. Jimmy Nilsson redogjorde för vad 
certifiering inom kvalitet innebär och gav tips om hur företag kan gå tillväga. Därtill gav 
samtliga deltagare, tio personer från sju olika företag, nyttig information och bra tips utifrån 
egna erfarenheter. 
 

2.8 Referensgrupp 
 
För att underlätta implementeringen av systemet och undvika framtida hinder, förankras 
arbetet väl genom ett samarbete med en tillsatt referensgrupp. Arbetet med referensgruppen 
syftar även till att ta tillvara erfarenheter och kunskaper från verksamheten, vilket är en 
mycket viktig del i arbetet. Referensgrupp består av två linjechefer, två huvudskyddsombud 
från Pappers, ett skyddsombud från PTK och ett från Ledarna, en kvalitets- och miljöingenjör, 
chefen för sektionen arbetsmiljö och säkerhet och jag som arbetar med systemet. 
 
Mötena med referensgruppen pågick under en femveckorsperiod. Under denna period 
genomfördes sju möten, det vill säga ett till två möte per vecka. Mötena var en till tre timmar 
långa. Vid första mötestillfället planerades övriga möten så merparten av gruppmedlemmarna 
kunde medverka och mötena skulle bli så effektiva som möjligt. 
 
Arbetet med referensgruppen behandlar främst rutinerna. Först har rutinerna tagits fram och 
därefter har referensgruppen gått igenom dem och givit sina synpunkter och kommentarer. 
Arbetet i referensgruppen har bäddat för många diskussioner, då medlemmarna i gruppen inte 
alltid var överens, och har givit alla parter en roll i rutinarbetet. Genom att ha en 
referensgrupp förankras arbetet väl och förhoppningsvis undviks framtida hinder vid bland 
annat implementeringen.  

2.9 Övrig informationsinsamling 
 
Material från befintliga rutiner gavs av handledaren på företaget och från pärmen 
”Skyddsorganisation Skyddsinstruktioner”. 
 
Information angående företaget har hämtats från ”Miljörapport 2004 Braviken” samt 
handledaren på företaget. 
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Därtill har även information hämtats från ett tidigare examensarbete utfört av Magnus Svahn 
på Braviken. 

2.10 Validitet och tillförlitlighet/reliabilitet 
 
Validiteten och tillförlitligheten/reliabiliteten på arbetet har bedömts. Vad detta innebär och 
hur det utförts framgår i följande stycke. 
 
”Validitet gäller precisionen i de frågor som ställs, de data som samlas in och de förklaringar 
som presenteras. Vanligtvis har det att göra med de data och den analys som används i 
forskningen.” (Denscombe, 2004, s 124) 
 
Enligt Denscombe hänvisar validiteten till kvaliteten i data och förklaringar samt till den 
övertygelse vi kan tänkas ha om att de överensstämmer med det som är sant eller verkligt. 
 
”Tillförlitlighet har att göra med metoderna för datainsamling och intresset av att de ska vara 
stabila och inte förvränga forskningsfynden. Vanligtvis är detta förenat med en utvärdering av 
de metoder och tekniker som har använts för att samla in data.” (op cit, s 125) 
 
Tillförlitligheten eller reliabilitet som det också kallas, hänvisar enligt Denscombe till 
forskningsprocessens förmåga att ge resultat som inte varierar från tillfälle till tillfälle, och 
som inte varierar beroende på vem som gör forskningen. 
 
Utifrån denna teori samt diskussion med handledaren från universitetet har validiteten och 
tillförlitligheten/reliabiliteten på arbetet diskuterats och bedömts, se kapitel 10.  
 

2.11 Opponering 
 
Utöver handledaren från universitetet har även två opponenter läst igenom rapporten och gett 
synpunkter och konstruktiv kritik. Med tanke på att dessa opponenter inte på något sätt är 
insatta i examensarbetet vid något tidigare skede innan de läst den färdiga rapporten är dessa 
kommentarer väldigt nyttiga. 
 

2.12 Projektgenomförande  

 
Detta kapitel klargör hur projektet gått till väga samt hur tiden disponerats. Genomförandet 
har utgått ifrån projektspiralen. Projektet är uppdelat i projektspiralens tre varv samt 
rapportskrivning. 
 

2.12.1 Varv 1 
 
Det utrördes en introduktionsutbildning angående företaget samt lagar och regler. Därtill gavs 
även en rundvandring på bruket. Detta gav en grov bild av företaget och de olika 
avdelningarna. 
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För att få en bra grund och inblick i det system som är avsett att byggas upp studerades 
OHSAS 18001. Därtill utfördes ytterliga litteraturstudier för att bilda en bra grund inför 
arbetet. 
 
Under detta varv planerades intervjuerna och de första intervjuerna utfördes. Dessa intervjuer 
var riktade mot verksamheten och företagsklimatet på företaget för att få en bra och verklig 
bild av företaget.  
 
Utifrån standarden genomfördes en brainstorming angående de rutiner företaget kan ha som 
grund till ledningssystemet. Detta skedde i samarbete med handledaren på företaget. Första 
utfallet gav en mind map på 27 punkter som innefattade det mesta från introduktion till 
avslutningssamtal. 
 
Tiden för detta varv avser cirka två veckor. 
 

2.12.2 Varv 2 
 
Under varv två fortsätter arbetet med att utföra intervjuer. Först fortsatte de intervjuer som 
rörde verksamheten och företagsklimatet. Därefter utfördes en ”revision” angående 
arbetsmiljösystemet.  
 
Vid detta tillfälle tillkom även ett antal punkter på den mind map som utformats i varv ett. 
Utifrån punkterna på denna mind map började rutiner arbetas fram. Här valdes först och 
främst de rutiner som ansågs som viktigast. Dessa rutiner var antingen obefintliga eller 
behövde revideras. 
 
Under detta varv utfördes även en del litteraturstudier samt två benchmarkingbesök (bilaga 2) 
på Stora Enso Hylte Bruk samt Lahega Kemi AB. 
 
Det andra varvet avser cirka åtta veckor. 
 

2.12.3 Varv 3 
 
När första utkastet av ett antal rutiner var klart var det dags att sammankalla referensgruppen. 
Utarbetade rutiner diskuterades och reviderades tillsammans med referensgruppen. Under 
denna tid arbetades ytterliga rutiner fram, som efter hand togs upp i referensgruppen för 
diskussion. 
 
Under tredje varvet utfördes även en del litteraturstudier och de sista, efterhängande 
intervjuerna gjordes. Därtill kompletterades den mind map som utformats i varv ett 
ytterligare. Denna innefattar nu 43 stycken rutiner (bilaga 3). Dessutom genomfördes ytterliga 
två benchmarkingbesök (bilaga 2) på Astra Zeneca samt SSAB Oxelösund. 
 
Efter sju möten med referensgruppen, kunde de utarbetade rutinerna fastställas. 
 
Det tredje varvet avser cirka fem veckor 
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2.12.4 Rapport 
 
Rapportskrivandet har pågått kontinuerligt under arbetets gång. Därtill avsattes fem veckor, 
det vill säga 200 timmar, för att analysera och utvärdera resultatet från intervjuerna samt de 
färdiga rutinerna, ta fram förslag till fortsatt arbete samt skriva rapport. Till skillnad från 
övrigt arbete har det slutliga arbetet utförts skilt från företaget, däremot kontaktades företaget 
vid oklarheter eller behov av diskussion. 
 

2.12.5 Tidsdisposition 
 
Mycket tid blev koncentrerat till varv två. Detta berodde på att intervjuerna tog en hel det tid. 
Dessutom krävde framtagandet av rutinerna mycket tid då det är en förutsättning att det finns 
gott om information och material insamlad att utgå ifrån. 
 
Tredje varvet var stundvis väldigt intensivt. Intensiteten berodde på grund av täta 
referensgruppsmöten och mycket arbete med rutinerna. En annan faktor som bidrog var att 
kontaktpersoner inte varit anträffbara eller fått förhinder tidigare i arbetet. På så sätt blev det 
många uppgifter som skulle lösas under det sista varvet. 
 
Totalt sett omfattar examensarbetet 800 timmar. 
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Diagram 1: Tidsdisposition 
 
 



 
 

3 Teori 
 

22(145) 

 
3 Teori 
 
I detta kapitel berörs den teori som är relevant för analysen och förståelsen för rapporten. 
Detta kapitel tillsammans med metodkapitlet syftar till att ge läsaren en bred förståelse och 
god insikt i de resultat och den diskussion som presenteras i rapporten. 
 

3.1 OHSAS 18001-serien 
 

I detta kapitel tas teori angående OHSAS 18001 och 18002 upp. Först kommer en liten 
introduktion till standarden. Därefter gås det djupare in på delar av standarden som är 
relevant för examensarbetet.  

 
OHSAS 18001 (Occupational health and safety management systems - Specification) är en 
certifieringsbar standard för arbetsmiljö. Detta kravdokument utvecklades i väntan på en ISO-
standard för arbetsmiljö. (Levin och Halldin, 2001a) OHSAS-serien består av fler standarder 
som ska vara ett stöd och hjälp för ett strukturerat arbetsmiljöarbete.  
 
Enligt Levin et al liknar OHSAS 18001, ISO 14001 i struktur och nomenklatur men har 
anpassningar till arbetsmiljöområdets specifika sakaspekter. Då ISO 14001 handlar om att 
identifiera betydande miljöaspekter handlar OHSAS 18001 om att hantera risker. Detta gör att 
OHSAS 18001 är en bra grund om företag vill samordna arbetsmiljöarbetet med företagets 
övergripande ledningssystem.  
 
OHSAS 18002 (Occupational health and safety management systems – Guidelines for the 
implementation of OHSAS 18001) utgör kommentarer och rådgivande text för att öka 
förståelsen av kravdokumentet OHSAS 18001. 
 
Skapandet av OHSAS 18000-serien har bidragit till ett viktigt steg i skapandet av en 
Internationellt accepterad standard som täcker arbetsmiljöområdet. ”När vi väl har en sådan 
standard, vilket enligt Levin & Halldin (2001) bedömning bara är en tidsfråga, kommer 
troligen AFS 2001:1 antagligen omarbetas igen eller förlora kraftigt i aktualitet som 
normgivare för företagens ledningssystem inom arbetsmiljöområdet” (Levin et al). 
 
Härtill kan nämnas att OHSAS 18001 omfattar AFS 2001:1 men i AFS 2001:1 saknas 
exempelvis målstyrning, dokumentstyrning och internrevision. 
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Det finns ett antal fördelar med att certifiera arbetsmiljöledningssystemet. Enligt BVQI 
(Bureau Veritas Quality International) [Electronic version] är några av dessa fördelar 
följande: 
 

• Det finns en konstruktiv samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
• Det finns rutiner för planering, genomförande och uppföljning av åtgärder för att 

avhjälpa brister och säkerställa ständig förbättring av arbetsmiljön. 
• Arbetsmiljöfrågorna har givits samma betydelse och behandlats på samma nivå som 

kvalitet och miljö. 
• Ökad konkurrenskraft tack vare goodwill (tidigt ute att möta kommande krav från 

vissa kunder). 
• Ökad produktivitet. 
• Minskade kostnader förorsakade av sjukfrånvaro, rehabilitering, personalomsättning, 

stillestånd i produktionen, skador på anläggningen eller omgivningen. 
• Minskade kostnader eftersom förebyggande åtgärder är billigare än korrigerande 

åtgärder. 
 
 

Efter den grundläggande inledningen behandlar följande kapitel de olika kraven i 
standarden. Fakta angående standarden är tagen ur OHSAS 18002. 

3.1.1 Allmänna krav 
 
”Organisationen skall upprätthålla och underhålla ett ledningssystem för arbetsmiljö enligt de 
krav som anges i kapitel 4” (op cit, s 10). 
 
Syfte 
 
Organisationen skall upprätta och underhålla ett ledningssystem som överensstämmer med 
OHSAS 18001. Detta skall också hjälpa organisationen att uppfylla tillämpliga lagkrav och 
andra arbetsmiljökrav. 
 
Detaljnivån och komplexiteten i systemet, dokumentationens omfattning samt resurser som 
avsätts beror på organisationens storlek samt typ av verksamhet. 
 
Organisationen kan fritt och flexibelt definiera gränser och kan välja att införa systemet med 
hänsyn till hela organisationen eller till en specifik driftsenhet eller till organisationens 
verksamhet. 
 
Typisk utdata 
 
Typisk utdata är ett effektivt infört och underhållet ledningssystem för arbetsmiljö som 
hjälper organisationen att ständigt söka förbättra arbetsmiljöstandarden. 
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3.1.2 Arbetsmiljöpolicy 
 
Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som godkänts av organisationens högsta ledning och 
som klart fastställer övergripande arbetsmiljömål samt ett åtagande att förbättra arbetsmiljöns 
prestanda. 
 
Policyn skall: 

a. vara relevant i förhållande till organisationens arbetsmiljörisker; 
b. omfatta ett åtagande om ständiga förbättringar; 
c. omfatta ett åtagande om att åtminstone överensstämma med tillämpliga 

arbetsmiljölagstiftningar och med andra krav som organisationen samtycker med; 
d. vara dokumenterad, införd och underhållen; 
e. meddelas till alla medarbetare med syfte att varje medarbetare skall vara medveten om 

sina individuella skyldigheter avseende arbetsmiljön; 
f. vara tillgänglig för intressenter och 
g. granskas med jämna mellanrum för att säkerställa att den är relevant och lämplig för 

organisationen. 
 
Syfte 
 
En arbetsmiljöpolicy fastställer den övergripande riktningen och sätter principer för hur 
organisationen skall agera. Den sätter arbetsmiljömål som täcker arbetsmiljöansvar och den 
prestanda som krävs i organisationen. Policyn visar organisationens och särskilt högsta 
ledningens åtagande för bra arbetsmiljöledning. 

 
Typisk utdata 
 
Typisk utdata är en uttömmande, förståelig arbetsmiljöpolicy som förs ut i organisationen. 
 

3.1.3 Planering för identifiering av fara, riskbedömning och hantering av risker 
 
Organisationen skall upprätthålla och underhålla rutiner för att löpande kunna identifiera 
faror, bedöma risker och införa nödvändig styrande åtgärder. Dessa skall omfatta: 
 

• rutinmässiga och icke rutinmässiga aktiviteter; 
• aktiviteter för all personal som har tillgång till arbetsplatsen (inklusive 

underleverantörer och besökare); 
• hjälpmedel på arbetsplatsen, vare sig de anskaffats av organisationen eller andra. 
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Organisationen skall säkerställa att resultatet av dessa bedömningar och effekten av denna 
styrning beaktas när arbetsmiljömålen sätts. Organisationen skall dokumentera och hålla 
denna information aktuell. Organisationens metod för identifiering av faror och 
riskbedömning skall: 
 

• definieras med hänsyn tagen till omfattning, art och tidpunkt för att säkerställa att den 
är förebyggande i stället för efterhjälpande; 

• sörja för att risker klassificeras och att de identifieras, som skall elimineras eller 
kontrolleras via mätningar enligt definitionen i 4.3.3 (Mål) och 4.3.4 
(Arbetsmiljöprogram); 

• överensstämma med praktisk erfarenhet och vidtagna riskförebyggande åtgärder; 
• ge indata för att ta fram krav på anläggningar och utrustning, för att identifiera 

utbildningsbehov och/eller utveckling av styrning av driften; 
• vidta åtgärder för övervakning av nödvändiga funktioner för att säkerställa att de är 

effektiva och att de införs i rätt tid. 
 

Syfte 
 
Efter processen för identifiering av faror, riskbedömning och riskkontroll genomförts bör 
organisationen ha en total uppfattning av alla signifikanta arbetsmiljöfaror inom sitt område. 
De tre ovanstående processerna samt resultaten från dessa bör vara basen för 
arbetsmiljösystemet.  
 
Identifiering av faror, riskbedömning och riskkontrollprocessen bör göra det möjligt för 
organisationen att identifiera, utvärdera och kontrollera arbetsmiljörisker löpande. 
Under alla förhållande bör hänsyn tas till normal och onormal drift samt potentiella 
nödsituationer. 
 
Processen för identifiering av faror, riskbedömning och riskkontroller bör ta hänsyn till 
kostnader och tiden för att genomföra dessa tre processer samt tillgängligheten av tillgängliga 
data. 



 
 

3 Teori 
 

26(145) 

Typisk utdata 
 
Det bör finnas dokumenterade rutiner för följande element: 
 

• identifiering av faror; 
• 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 (se 

Verksamhetsstyrning och Prestandamätning och övervakning) och i synnerhet risker 
som inte är acceptabla; 

• arbetsmiljömål och åtgärder för att minska identifierade risker (se 4.3.3, Mål) samt 
uppföljningsaktiviteter för att övervaka framsteg som leder till att risker minskas då så 
är lämpligt; 

• identifiering av kompetens- och utbildningsbehov för att införa kontrollåtgärder (se 
4.4.2, Utbildning, medvetenhet och kompetens); 

• nödvändiga kontrollåtgärder bör vara lika detaljerade som systemets element för 
kontroll av driften (4.4.6, Verksamhetsstyrning); 

• förteckningar som generas av ovannämnda funktioner. 
 
Anm. Några referensdokument använder termen riskbedömning för att omfatta hela processen för identifiering 
av faror, riskbestämning och urval av lämpliga riskminsknings- eller riskkontrollåtgärder. OHSAS 18001 och 
18002 refererar separat till individuelle element i denna process och använder termen ”riskbedömning” för att 
referera till det andra steget, nämligen riskbestämningen. 

3.1.4 Lagar och andra krav 
 
Organisationen skall upprätta och underhålla rutiner för att identifiera och ha tillgång till 
lagkrav och andra arbetsmiljökrav som berör organisationen. 
 
Organisationen skall hålla denna information aktuell. Den skall delge medarbetare och andra 
intressenter relevant information om lagkrav och andra krav. 
 
Syfte 
 
Organisationen behöver vara, medveten om hur dess aktiviteter fungerar och dur de påverkas 
av lagkrav och andra krav. Denna information skall även meddelas till medarbetare som 
berörs av den. 
 
Detta krav avser att främja medvetenheten och förståelse för legalt ansvarstagande.  
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Typisk utdata 
 
Typisk utdata omfattar följande: 
 

• funktioner för att identifiera och hämta information; 
• identifiering av vilka krav som gäller och var de gäller (detta kan utformas som 

register); 
• krav (aktuelle texter, summeringar eller analyser när så är lämpligt) som finns på 

platser som avgörs av organisationen; 
• funktioner för att övervaka införandet av kontroller som följer ny 

arbetsmiljölagstiftning. 

3.1.5 Rådgivning och kommunikation 
 
Organisationen ska ha rutiner för att säkerställa att relevant arbetsmiljöinformation överförs 
till och från medarbetare och andra intressenter. 
 
Delaktighet för medarbetare och samrådsaktiviteter skall dokumenteras och intressenter skall 
informeras. 
 
Medarbetare skall 
 

• involveras i utveckling och genomgången av policys och rutiner för att hantera risker; 
• tillfrågas när förändringar kan påverka arbetsplatsens arbetsmiljö; 
• vara representerade vid behandling av arbetsmiljöfrågor och  
• informeras om vem som är deras arbetsmiljörepresentant(er) och ledningsrepresentant 

(se 4.4.1, Struktur och ansvar). 
 
Syfte 
 
Organisationen bör uppmuntra alla som påverkas av verksamheten att delta i arbetet mot god 
arbetsmiljö i praktiken och att stödja arbetsmiljöpolicyn och arbetsmiljömålen. Detta görs 
genom en rådgivnings- och kommunikationsprocess. 
 
Typisk utdata 
 
Typisk utdata omfattar följande: 
 

• formellt samråd mellan ledning och medarbetare via arbetsmiljöråd eller liknande 
organ; 

• medarbetares involvering vid identifiering av faror, riskbedömning och riskkontroll; 
• initiativ för att uppmuntra arbetsmiljöråd, granskningar och förbättringsaktiviteter 

kring arbetsplatser med medarbetare samt feedback till ledningen kring 
arbetsmiljöfrågor; 

• medarbetarna arbetsmiljörepresentanter med definierade roller och 
kommunikationsmöjligheter med ledningen inklusive exempelvis deltagande vid 
undersökningar kring olyckor och incidenter, arbetsmiljökontroller av anläggningar 
etc.; 
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• arbetsmiljöinformation för medarbetare och andra intressenter t.ex. leverantörer och 
besökare; 

• informationstavlor som visar data om arbetsmiljöprestanda och annan relevant 
arbetsmiljöinformation; 

• nyhetsbrev om arbetsmiljö; 
• program för arbetsmiljöaffischer. 
 

3.1.6 Dokumentation 
 
Organisationen skall upprätta och underhålla information på ett lämpligt medium såsom på 
papper eller i elektronisk form, som: 
 

a) beskriver grundelementen i ledningssystemet och deras inbördes relationer samt 
b) ger anvisningar om likartade dokumentation. 

 
Anm. – Det är viktigt att dokumentationen begränsas till den miniminivå som behövs för att vara effektiv och 
fungera i verksamheten. 
 
Syfte 
 
Organisationen bör dokumentera och underhålla aktuell och tillräcklig dokumentation för att 
säkerställa att ledningssystemet för arbetsmiljön förstås samt kan hanteras effektivt. 
 
Typisk utdata 
 
Typisk utdata omfattar följande 
 

• översiktsdokument för dokumentationen till ledningssystemet för arbetsmiljö; 
• dokumentregister, rubriklistor eller innehållsförteckningar; 
• funktioner; 
• arbetsinstruktioner. 
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3.1.7 Olyckshändelser, incidenter, avvikelser samt korrigerande och förebyggande 
åtgärder 
 
Organisationen skall upprätta och underhålla rutiner för att definiera ansvar och befogenheter 
för; 
 

a) att hantera och undersöka; 
• olyckshändelser, 
• incidenter, 
• avvikelser, 

b) att vidta åtgärder som mildrar konsekvenser av olyckshändelser, incidenter eller 
avvikelser; 

c) att initiera och fullfölja korrigerade och förebyggande åtgärder; 
d) att bekräfta att korrigerande och förebyggande åtgärder varit effektiva. 

 
Dessa rutiner skall kräva att alla föreslagna korrigerande och förebyggande åtgärder skall 
granskas i en riskbedömningsprocess före införandet. 
 
De korrigerande och förebyggande åtgärder som vidtas för att eliminera följderna av verkliga 
eller potentiella avvikelser skall vara anpassade efter problemens storlek och stå i rimlig 
proportion till den arbetsmiljörisk som uppstått. 
 
Organisationen skall införa och registrera förändringar i dokumenterade rutiner som berott på 
korrigerande och förebyggande åtgärder. 
 
Syfte 
 
Organisationer bör ha effektiva rutiner för att rapportera och utvärdera/undersöka olyckor, 
incidenter och avvikelser. Främsta skälet med denna rutin är att förhindra ytterliga 
upprepningar av situationen i fråga genom att identifiera och ta itu med grundorsaken. 
Rutinen bör dessutom möjliggöra upptäckt, analys och eliminering av potentiella orsaker till 
avvikelser. 
 
Typisk utdata 
 
Typisk utdata omfattar följande: 
 

• rutinhantering av olyckor och avvikelser; 
• avvikelserapportering; 
• avvikelseregister; 
• undersökningsrapporter; 
• uppdaterade rapporter om identifiering av faror, riskbedömning och riskkontroller; 
• indata för ledningens genomgång; 
• bevis på utvärdering av effektiviteten hos vidtagna korrigerande och förebyggande 

åtgärder. 
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3.2 AFS 2001:1 
 
Detta kapitel reder ut hur AFS 2001:1 har knytning till OHSAS 18001 samt innefattar kraven 
från AFS 2001:1. 
 

3.2.1 AFS 2001:1 knytning till OHSAS 18001 
 
AFS 2001:1 är en av Arbetsmiljöverkets lagar och faller på så sätt in under OHSAS 18001. 
Detta på grund av att företag som följer OHSAS 18001 ska ha en lita över lagar som berör 
företaget. 
 
OHSAS 18001 uttrycks inte i termer av systematiskt arbetsmiljöarbete, men det är i princip 
vad standarden syftar till. Precis som i AFS 2001:1 kväver OHSAS 18001 att företaget arbetar 
med att utreda olyckor och allvarliga tillbud och för att förebygga risker i arbetet. Företagen 
ska undersöka risker och göra riskbedömningar.  
 
AFS 2001:1 kräver att då det inte finns kompetens inom företaget skall kompetent personal 
hyras in. Ett liknande åtagande finns inte i OHSAS 18001. Däremot skall företaget enligt 
OHSAS 18001 ha en ”ledningsrepresentant som har en definierad roll, ansvar och behörighet 
att säkerställa att kraven på ledningssystemet för arbetsmiljö är upprättade, införda och 
underhållna enligt OHSAS 18001” (OHSAS 18001, 1999). 
 
I övrigt går OHSAS 18001 djupare in i arbetet med arbetsmiljön än AFS 2001, exempelvis 
går OHSAS 18001 in på ”mål”, ”dokument och dokumenthantering” och ”internrevision” 
vilket inte AFS 2001:1 gör.  
 

3.2.2 Krav enligt AFS 2001:1  
 
AFS 2001:1 omfattar det systematiska arbetsmiljöarbetet på företag. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete definieras som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och 
följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredställande arbetsmiljö uppnås”. 
 
AFS 2001:1 kräver att det systematiska arbetsmiljöarbete skall ingå som en naturlig del i det 
dagliga arbetet och det skall omfatta fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har 
betydelse för arbetsmiljön. 
 
Arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud ska ha möjlighet att medverka i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy samt rutiner som beskriver det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Policyn samt rutinerna skall vara dokumenterade om det finns minst tio 
arbetstagare i verksamheten. 
 
Arbetsgivaren skall fördela uppgifter i verksamheten så att risker i verksamheten förebyggs. 
Dessutom skall arbetsgivaren se till att de som tilldelats uppgifter har de befogenheter och 
resurser som krävs samt tillräcklig kunskap och kompetens. Uppgiftsfördelningen skall 
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dokumenteras om det finns minst tio arbetstagare i organisationen. När risker i arbetat är 
allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner för dessa. 
 
Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att 
någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet samt om dessa risker 
behöver åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. Olycksfall och allvarliga 
tillbud skall utredas och en sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud skall 
göras vart år. Åtgärderna skall genast, eller så snar som det är praktiskt möjligt, vidtas. Icke 
vidtagna åtgärder skall föras in i en handlingsplan. 
 
Det systematiska arbetet skall vart år följas upp, uppföljningen skall dokumenteras. 
 
När kompetensen inom det egna företaget inte räcker till skall arbetsgivaren anlita 
företagshälsovård eller annan motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. 
 

3.3 Förändringsarbete 
 
Vid förändringsarbete i organisationer är det väldigt viktigt att tänka på vissa saker. Då 
införande av certifiering innebör en förändring i organisationen är det relevant att ta upp ett 
antal punkter som är viktigt att tänka på. Punkterna utgör en del av slutsatsen från en 
utvärdering av sex olika förändringsprojekt inom massa- och pappersbranschen. Utförligare 
redovisning ges i rapporten ”Organisationsförändringar inom massa- och pappersindustrin. 
Idéer och lärdomar från sex förändringsprojekt.” (Ifakta 034 april 1995) 
 

• Förankra mål och visioner ordentligt! (glöm ej cheferna!) Detta är inte en enkel 
informationsaktivitet, utan en process som kräver diskussion och delaktighet. 

• Förändringsprocessen tar tid – var inte för otålig i början! När människor inte hinner 
med gör de motstånd. Det vanligaste felet är att man har för bråttom i början och 
hoppar därför över projektfasen.  

• Analysera konsekvenserna innan beslut och genomförande! Det är inte förändringen i 
sig som de inblandade (inte minst cheferna!) ska ta ställning till, utan förändringens 
konsekvenser. 

• Utbilda och träna chefer och ledare i sin nya roll! Återfall i gammalt beteende kan lätt 
föra processen två steg tillbaka och bekräfta gamla negativa föreställningar. 

• Traditionens makt är stor! Förändringar som till sin form liknar de gamla återtar lätt 
det gamla innehållet och kräver därför medvetet handling och extra omsorg. Det är 
även svårt att höja ribban. Människor behöver hjälp och stöd för att kunna kliva 
utanför ramarna. 

• Analysera utbildningsbehovet i varje fas av förändringsarbetet! För att man ska ta till 
sig en utbildning maximalt krävs ett konkret behov. För att fylla en ny roll måste man 
ha erforderlig utbildning. 

• Kompetensutveckling är mer än utbildning! Det krävs också träning och 
motivationshöjande insatser. 

 
 
 



 
 

4 Företagspresentation 
 

32(145) 

 
4 Företagspresentation 
 
För att ge läsaren en inblick i företaget ges i detta kapitel en presentation av Braviken och 
dess produktion. 
 

4.1 Allmänt 
 
Bravikens pappersbruk ligger längst in i Bråviken, ca 1 mil norr om Norrköping. Braviken är 
ett av fyra pappersbruk i Holmen Paper AB varav huvudkontoret ligger i Norrköping. Övriga 
bruk är Hallstavik, Vargön och Madrid. Holmen Paper AB ingår i sin tur i Holmenkoncernen. 
Bruket tillverkar tidningspapper, vitt och färgat papper för telefonkataloger och rosa papper 
som används exempelvis i ekonomi- och sportpress. Huvuddelen av Bravikens produktion 
säljs på export, framförallt till europeiska länder men även till USA och Japan. Endast 10 
procent av produktionen stannar i Sverige. 
 
Huvuddelen av Bravikens transporter går med båt. Företaget har fem egna båtar och hamn i 
produktionsområdet. Lastbil och järnväg står för en mindre andel av transporterna.  
 
Braviken lejer ett rederi och även stuveriet är externt. Även vedmätningen sköts av en extern 
firma. 
 
Braviken påbörjade arbetet för att certifiera sitt kvalitetsledningssystem i början av 90-talet 
och certifierades 1996. Under 1997 påbörjades arbetet för att certifiera sitt 
miljöledningssystem och bruket blev certifierat 1999. Braviken har ej certifierat sitt 
arbetsmiljöarbete gentemot någon kravstandard utan använder sig av ett system som finns 
dokumenterat i en pärm, ”Skyddsorganisation Skyddsinstruktioner”. 
 
Braviken har 724 anställda varav 604 anställda är män och 120 anställda är kvinnor. 
Medelåldern på företaget ligger på 43,7 år. Bland de 515 kollektivanställda är 440 anställda 
män och 75 anställda kvinnor. Medelåldern bland kollektivanställda är 42,4 år. 
 

4.2 Produktionsbeskrivning  
 
Produktionsbeskrivningen är delvis tagen från miljörapporten 2004 samt hemsidan, Holmen 
Paper [Electronic version]. 
 
Braviken är ett av världens modernaste bruk med en tillverkningskapacitet som uppgår till 
750 000 ton per år. Braviken omsätter cirka 3 miljarder kr per år.  
 
Braviken tillverkar tidningspapper och telefonkatalogpapper med hjälp av tre 
pappersmaskiner; PM51, PM52 och PM53. PM51 är från 1977 och är brukets stora 
specialpappersmaskin för lättviktigt tidningspapper samt rosa, gult och vitt 
telefonkatalogpapper. Maskinen svarar för nästan 30 procent av Bravikens 
pappersproduktion. PM52 är en högeffektiv pappersmaskin från 1985 som tillverkar vitt och 
färgat tidningspapper. Den sista maskinen, PM53 är den nyaste pappersmaskinen. Denna 
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installerades 1996 och även här tillverkas tidningspapper.  
 
Tillverkningstakten i Bravikens pappersbruk är hög. Varje dygn rullas en pappersbana, ur var 
och en av maskinerna, med en längd som motsvarar sträckan Braviken - Gibraltar. 
 
TMP (massa) produceras från granved. Granveden avbarkas och huggs till flis vid fabriken 
men det används även granflis inköpt från sågverk (cirka 25-30 procent). Framställningen av 
TMP-massa sker på tre separata tillverkningslinjer, i princip en för respektive pappersmaskin. 
De olika linjerna går under beteckningarna B-, N,- respektive SE-linjen. Flisen mjukgörs först 
med ånga, därefter mals flisen i raffinörer till massa.  
 
DIP (massa) produceras från insamlat tidnings- och journalpapper. Framställningen av DIP-
massa sker på två linjer, DIP1 och DIP2. Papperet löses upp i en roterande trumma. Den 
erhållna fibersuspensionen renas sedan successivt från icke önskvärda material i ett antal 
silnings- och virvelreningssteg. Större delen av trycksvärtan floteras bort. 
 
Bark från vedhanteringen, D-fiber (avsvärtningsslam) från returpappersanläggningen 
(innehållande trycksvärta, mineraler och organiskt material), den brännbara fraktionen från 
källsorteringen, flis och pappersbriketter eldas i en fastbränsleeldad panna (panna 1, 75 ton 
ånga/h, ångtryck 60 bar) i Ångkraftcentralen. Det finns också en oljeeldad panna (panna 2, 80 
ton ånga/h, ångtryck 60 bar) samt en elpanna (panna 3, 60 ton ånga/h, ångtryck 13 bar).  
 
Bravikens har därtill en egen avloppsvattenreningsanläggning som omhändertar 
processavloppsvatten, vedgårdsvatten, sanitärt avloppsvatten som förbehandlats i särskilt 
reningssteg.  
 
Nedan ges en schematisk bild över flödet i produktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figur 3: Flödesschema (Bravikens Intranet, Electronic version) 
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4.3 Övergripande organisationsstruktur för Braviken 
 
Det yttersta ansvaret för brukets verksamhet ligger hos platschefen. Vid platschefens frånvaro 
övertas ansvaret av ställföreträdande platschef. Under platschefen finns en rad avdelningar 
och sektioner. Avdelningarna innefattar till exempel projekt, underhåll, personal med mera. 
Dessa avdelningar leds av en avdelningschef för varje avdelning. Exempel på sektioner är; 
PM 51, PM 52, PM 53, TMP, DIP med flera. Dessa leds av sektionschefer. Både 
avdelningarna och sektionerna har direkt kontakt med platschefen. 
 
Sektionscheferna ansvarar för att beslut, satta för fabriken, samt gällande lagstiftning 
efterlevs. De ansvarar också för att aktuell information sprids ut på alla berörda nivåer i 
organisationen. Skiftgående produktionsledare ansvarar, med sektionschefens delegerande 
ansvar, för att produktionen inom sitt arbetsområde sker i enlighet med gällande lagar och 
krav. Sektionschefen för arbetsmiljö och säkerhet är av platschefen utsedd som brukets 
kontaktperson gentemot myndigheterna för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor inom kommun 
och län. Sektionschefen för miljö och kvalitetssystem har motsvarande ansvar gällande miljö 
och kvalitetssystemet på bruket. 
 
Ett organisationsschema för Bravikens Pappersbruk visas i bilaga 1. 
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5 Nulägesbeskrivning och analys 
 
För att ge läsaren en bra grund och förståelse beskrivs i detta kapitel hur arbetsklimatet och 
arbetsmiljöarbetet/systemet ser ut i dagsläget. Uppgifterna i detta stycke kommer i huvudsak 
från intervjuerna. Åsikterna kan vara samstämmiga bland fler intervjuade eller individuella. 
Här anses att det kan ligga någonting bakom alla synpunkter, vilket gör att de blir viktiga att 
ta hänsyn till. Tonvikten läggas dock på de åsikter som flera intervjuade har tryckt på. 
 

5.1 Arbetsklimat 
 
Utifrån sett tycks stämningen på bruket vara bra. Detta visar sig exempelvis, i produktionen, 
genom att alla hälsar och tar i hand när de träffas. Däremot har det, under denna yta, 
framkommit att det är en något grinig stämning, vilket har framgått från fler källor. 
Stämningen varierar beroende på avdelning/sektion, vilket antas vara en ledarskapsfråga 
enligt vissa källor. Att det råder en konservativ inställning har även påpekats från flera håll. 
Det som upprepade gånger påpekats är att det är en hård stämning, mest troligt på grund av att 
det är en mansdominerad miljö. Detta är ett faktum som även undertecknad tydligt märkt av. 
 
Det anses också att det finns ett visst revirtänkande. Detta vill säga att vissa avdelningar bara 
tänker i området direkt kopplat till den egna avdelningen. Egna erfarenheter pekar på att det 
finns samarbetssvårigheter på vissa ställen. 
 
Enligt någon källa, men även enligt erfarenheter av undertecknad, tas ofta kritik som negativ 
kritik riktat mot individen. Detta medför att individen sätter sig i försvarsställning. Det antyds 
även att det, från många individer, är svårt att bidra med positiv kritik. 
 
Enligt ett par källor anses medarbetarna inte se hela processen med alla olika sektioner 
inkluderade, såsom miljö, kvalitet, arbetsmiljö.  
 
Arbetsskadorna med sjukskrivning ligger detta år, redan i september, på 14 stycken 
arbetsskador. Målet för 2005 är 8 stycken. Sjukfrånvaron ligger på 5,8 procent vilket ses som 
relativt bra, men målet är att även sänka denna siffra. Långtidssjukskrivningarna är cirka 30-
35 stycken. 70 procent av medarbetarsamtalen är utförda detta år (september sattes som sista 
månad för att utföra medarbetarsamtal). Bland kollektivanställda var det 68 procent och bland 
tjänstemännen 74 procent. Totalt på företaget innebär detta att cirka 218 personer inte har haft 
medarbetarsamtal. 
 
Det ska finnas ett system, för skadade eller de som av annan orsak inte kan utföra ordinarie 
arbete, som ska ge individen en möjlighet att ta ett annat jobb tills vederbörande kan återgå 
till ordinarie arbete. Detta system fungerar dock inte i dagsläget. 
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5.2 Arbetsmiljöarbetet 
 
På Braviken finns en sektion för säkerhet som ligger under avdelningen personal. Denna 
består av en skyddsingenjör vilken är chef över sektionen samt har hand om arbetsmiljö och 
säkerhet, en Säkerhetschef samt en arbetsmiljöassistent/sekreterare och vakter.  
 
Skyddsingenjören ska verka som ett stöd och hjälp i arbetsmiljöfrågor, däremot ligger 
ansvaret på var chef ute i produktionen. Det finns arbetsmiljömål, däremot upplevs det inte 
finnas någon dragkraft från ledningen i företaget gällande arbetsmiljöarbetet. 
 
Det nuvarande systemet för arbetsmiljöarbetet innefattas i en pärm, ”Skyddsorganisation, 
Skyddsinstruktioner”. Denna ska innehålla de rutiner som finns att tillgå angående 
arbetsmiljön. Dessa är dock undermåliga. Pärmen innehåller utdrag från lagar samt brukets 
egna rutiner. Enligt dokumenten uppdaterades pärmen 1999. Pärmen är vedertagen bland de 
anställda vid namnet ”Den gröna pärmen”. Pärmen finns som ett stöd, däremot nyttjas den 
mestadels inte kontinuerligt som ett uppslagsverk för att slås upp oklarheter och hämta 
material från. De som berörs av arbetet med dessa frågor vet hur uppgifterna skall utföras tack 
vare lång arbetserfarenhet. Förutom pärmen finns ytterliga några rutiner. Vissa av dessa finns 
på intranätet, andra finns enbart på servern. Förutom rutinerna finns ett antal policys, såsom 
arbetsmiljöpolicy, drogpolicy, policy mot kränkande särbehandling, miljöpolicy med mera. 
Arbetsmiljöpolicyn tar inte upp något om ständiga förbättringar och har inga konkreta mål. I 
dagsläget, då miljö- och kvalitetssystemet är certifierat men inte arbetsmiljösystemet, ges 
arbetsmiljöarbetet inte lika hög prioritet. Det har kommenterats att arbetsmiljöarbetet är ett 
arbete utanför den dagliga verksamheten, ett system som står vid sidan av. Angående 
arbetsmiljöarbetet finns inget tryck uppifrån koncernnivå. 
 
Braviken har som mål att ha ett certifieringsbart arbetsmiljöledningssystem till 2005.  
 

5.3 Analys 
 
En dålig, grinig stämning kan medföra att anställda inte är lika villiga att följa rutiner och 
lagar samt samarbeta vid förändringar. Även den konservativa inställningen gör att 
förändringar går trögt. Ledarskapet är ännu en viktig fråga som vid brister kan få stora 
konsekvenser.  
 
Den hårda stämningen gör att exempelvis kvinnor kan ha svårt att hävda sig och känner sig 
obekväma. På samma sätt kan detta även påverka män. Revirtänkande försvårar samarbetet 
mellan sektioner. Detta kan hindra förbättringsarbete och implementering av nya system.  
 
Negativ kritik bidrar till att stämningen blir ”grinig” och drabbade individer sätter sig i 
försvarsställning. Även positiv kritik krävs för att få ett bra och utvecklande samarbete. När 
medarbetare inte ser hela processen i företaget kan delar lätt komma vid sidan av och bli ett 
sidospår. Detta kan medföra att viktiga uppgifter inte får rättmätig uppmärksamhet och 
utrymme. 
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Det höga antalet arbetsskador tyder mest sannolikt på att någonting inte fungerar i 
arbetsmiljösystemet. Då inte alla medarbetarsamtal har utförts har inte alla medarbetare fått 
diskutera sin arbetssituation med berörd chef. Detta visar på att det finns orättvisor i 
organisationen, även om detta kan vara omedvetna orättvisor. Dessutom kan det medföra att 
viktiga åsikter och synpunkter inte kommer fram. 
 
Då ansvaret för arbetsmiljön ligger på cheferna i produktionen bör det ges mer fokus på dessa 
frågor och bli en del i det dagliga arbetet. Bristen på dragkraft från ledningen medför att 
medarbetarna inte har några direkta krav på sig, förutom lagen. Dessutom får de ingen 
hänvisning om att företaget anser arbetsmiljön som en viktig fråga.  
 
Pärmen, vilken är uppdaterad senast 1999, gör att lagar med stor sannolikhet har ändrats eller 
kompletterats. Dessutom kan nya funktioner i produktionen ha tillkommit. De rutiner som 
finns utanför pärmen är inte alltid så lätta att hitta, särskilt inte för en nyanställd eller ovan 
medarbetare. Då pärmen inte används systematiskt i arbetsmiljöarbetet kan medarbetare mista 
viktig information i reviderade rutiner.  
 
Arbetsmiljöpolicyn manar inte till ständiga förbättringar och bristen på konkreta mål gör att 
den inte går att följa upp. Detta gör den till ett mindre bra mål.  
 
När arbetsmiljöarbetet inte är certifierat, vilket medför att det inte ges lika hög prioritet som 
miljö- och kvalitetsarbetet, ökar även detta känslan av att arbetsmiljöarbetet är ett system vid 
sidan av och flyter inte in i det dagliga arbetet. Detta medför att det är svårare att se 
arbetsmiljöarbetet som en del av processen. 
 
På grund av att det inte finns något dragkraft uppifrån koncernen är det tungt att få igenom 
vissa projekt/arbeten inom arbetsmiljöområdet och detta kan medför att anställda uppfattar 
just dessa frågor som mindre viktiga. 
 
Målet att ha ett certifieringsbart arbetsmiljöledningssystem 2005 anser undertecknad som 
orimligt. Detta på grund av att förändringsprojekt måste få ta tid och dessutom med tanke på 
omständigheterna i företaget, såsom att det inte läggs resurser på projektet i dagsläget. Ett 
orimligt mål kan medföra att målet inte tas på allvar. 
 
Alla dessa synpunkter måste ses med kritiska ögon. Frågan är var problemet ligger, är det 
varje anställd som bidrar till denna arbetsmiljö eller är det den organisatoriska delen som 
måste studeras närmare för att hitta svaret? Exempelvis skulle kanske ledarskapet behöva ses 
över. 
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6 Framtidsbeskrivning och analys 
 
Utifrån nulägesbeskrivningen beskrivs i detta kapitel hur organisationen och 
arbetsmiljöarbetet kan se ut i framtiden och vad som är önskvärt från företagets sida. 
Skyddsingenjören har en klar syn på hur den ideala arbetsplatsen skulle se ut, vilket även 
kommer fram i detta stycke. För att få en övergripande bild beskrivs här först en generell bild 
av arbetsmiljöarbetet bland företag och föreningar. Därefter beskrivs de två punkter 
angående framtiden som har kommenterats från Braviken och slutligen kommer de 
synpunkter som finns på bruket och det scenario som med största sannolikhet enligt 
undertecknad hade lett företaget mot en bättre arbetsmiljö. Förändringarna tar tid och de 
kräver en hel del arbete och resurser, dessutom tar det ännu längre tid att ändra attityder och 
jargonger inom företaget. 
 

6.1 Generell framtidsbeskrivning av arbetsmiljöarbete 
 
Arbetsmiljöverket har krav på att företag utför systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Verket 
går däremot inte ut med några åsikter angående certifiering av arbetsmiljöledningssystemet. 
 
Föreningen Teknisk Företagshälsovård (FTF), hade certifiering på dagordningen för höstens 
möte, vilket pekar på att de behandlar frågan angående om företag ska certifieras inom 
arbetsmiljö. 
 
Det finns inte många företag som kräver att deras leverantörer är certifierade inom 
arbetsmiljö, i jämförelse till kvalitet där certifiering ofta är ett krav då kunden vill ha en 
produkt till rätt kvalitet, till rätt pris, i rätt tid. Trots detta finns det få företag som har frågat 
efter certifikat inom arbetsmiljön hos leverantörer. Då företag har börjat intressera sig allt mer 
för certifiering inom arbetsmiljö kan ämnet tänkas få ett uppsving under de närmsta åren. 
 

6.2 Bravikens framtida organisation  
 
För tillfället ligger det ett förslag till en omorganisation av Braviken. I detta scenario kommer 
Säkerhetschefen, som i dagsläget tillhör sektionen för arbetsmiljö och säkerhet, att flyttas till 
underhåll. Dessa synpunkter på organisationsförändring delas dock inte av alla, vilket leder 
till diskussion. Till förslaget på organisationsförändringen har lagts ett motförslag. 
Motförslaget innebär att sektionerna för arbetsmiljö, miljö och kvalitet läggs direkt under 
platschefen och verkar stödjande till linjeorganisationen.  
 
Det pågår i skrivande stund ett projekt för att införa ett energiledningssystem. Detta projekt 
tar för närvarande alla resurser och platschefen anser att det, i dagsläget, inte finns resurser att 
lägga på ett projekt för att göra arbetsmiljöledningssystemet certifieringsbart. 
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6.3 Bravikens framtida arbetsmiljö  
 
Det bästa scenariot är att alla jobbar mot samma mål och samarbetar för att nå dessa. Detta 
samarbete skall ske över sektions- och avdelningsgränserna. Plastchefen fungerar som 
draghjälp och stöttar de projekt och arbeten som är igång, samt visar att han/hon står för detta 
och tycker det är viktigt.  
 
Stämningen blir mjukare och medarbetare respekterar varandras åsikter och synpunkter. 
Kritik ges och tas inte som negativ kritik riktat mot individen, utan som konstruktiv kritik för 
att tillsammans sträva framåt. Det anses även mycket viktigt att ge positiv kritik. Bruket har 
en bra samverkansanda. Bruket har minimalt med konflikter och de konflikter som uppstår 
hanteras omgående. 
 
Medarbetarna har en bra attityd till arbete, fritid, egenutveckling och balans i livet. De som 
arbetar på bruket ser det som en arbetsplats, med dess hela process med alla sektioner 
inkluderade, och känner inga ansvarsgränser utan jobbat tillsammans. 
 

6.4 Bravikens framtida arbetsmiljöarbete  
 
Varje chef tar ansvar för sitt arbetsområde och strävar efter att leva upp till policyn genom 
mål som företaget satt upp. Till dess hjälp finns skyddsingenjör och säkerhetschef som står till 
chefers och medarbetares förfogande och stöd. Dessa ingår i en sektion som ligger direkt 
under arbetsledningen. Från ledningen på koncernnivå kommer tydliga signaler angående vad 
som ska jobbas med. 
 
Det finns ett tydligt och bra ledningssystem som stöder verksamheten. 
 
Inom arbetsmiljöarbetet finns det rutiner för allt som är relevant för 
arbetsmiljöledningssystemet, exempelvis utbildningar, skyddsutrustning, riskhantering, med 
mera. Dessa rutiner uppdateras kontinuerligt och bruket rättar sig efter dem. Rutinerna finns 
tillgängliga för alla genom intranätet och alla utnyttjar dem genom att dra ut och tillämpa den 
rutin som gäller för en specifik uppgift. 
  
Det är lätt att hitta bland rutinerna, även för sällanvändare. Genom layouten på presentationen 
av rutinerna framgår det på ett lätt och överskådligt sätt hur arbetsmiljöledningsprocessen går. 
Arbetsmiljöpolicyn som företaget sätter upp står för de långsiktiga mål företaget strävar efter. 
Därtill finns tydliga delmål. Företaget styrs efter en klar policy, tydliga mål och delmål samt 
nyckeltal. Dessutom upprättas en handlingsplan för hur företaget skall nå målen. Platschefen 
står för policyn och lägger stor vikt vid att företaget uppnår denna. Han/hon fungerar som en 
dragkraft för att göra medarbetare medvetna och intresserade för arbetsmiljön. Från 
arbetsledningen framgår det tydligt att företaget prioriterar arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet är 
certifierat och är en del av det dagliga arbetet. 
 
Braviken har få oplanerade händelser. De har högst fem långtidssjukskrivna, sjukfrånvaron är 
under 3 procent och det finns inga arbetsskador med sjukskrivning. Alla medarbetarsamtal är 
utförda på ett bra sätt enligt en rutin för medarbetarsamtal. 
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Dessa punkter uppnås främst genom exempelvis bra ledarskap, bra samverkansanda och att 
alla strävar efter samma mål. Dessutom strävar företaget efter att alla skadade eller de som av 
annan orsak inte kan utföra ordinarie arbete ska ha möjlighet att utföra en annan typ av arbete. 

6.5 Analys 
 
Bland företag börjar certifieringen diskuteras något mer. Detta kan med tiden göra att fler 
företag satsar på certifiering av arbetsmiljöledningssystemen. Fortfarande finns det dock inget 
krav på detta, så något externt tryck existerar inte. Vilket kan grundas i att kunder inte ser 
nyttan för dem då leverantörer satsar på en bättre arbetsmiljö. Det obefintliga kravet från 
kunder innebär att företag som inte ser någon vinst med att satsa på arbetsmiljön inte heller 
har några krav på sig som gör att de blir tvungna till detta. 
 
Går den föreslagna omorganisationen igenom splittras arbetsmiljösektionen vilket gör den 
svagare. Motförslaget däremot hade stärkt de tre sektionerna, arbetsmiljö, miljö och kvalitet, 
och bildat ett bättre samarbete mellan dessa. Alla tre är viktiga sektioner som bör arbeta 
tillsammans mot samma mål. 
 
Hade alla sektioner och medarbetare arbetet mot samma mål hade arbetet gått lättare. En 
ledning som både drar och trycker på underlättar även detta och projekt tas mer på allvar.  
 
En mjukare stämning, medarbetare som respekterar varandras åsikter, konstruktiv kritik, 
positiv kritik och konfliktlösning är alla detaljer som leder till en bra och välfungerande 
organisation. Därtill är även välmående medarbetare och medarbetare som ser helheten en 
viktig faktor. 
 
En välfungerande och bra policy och mål underlättar arbetsmiljöarbetet. När chefer ute i 
produktionen tar ansvar och det finns tydliga signaler från ledningen blir det ett bättre tryck 
på arbetsmiljöarbetet. Rutiner är ett stöd för alla medarbetare och medför att arbetsuppgifter 
utförs så säkert som möjligt. Rutiner som sköts och efterlevs underlättar arbetsmiljöarbetet 
och gör arbetsmiljön säkrare. Därtill blir rutiner som är lätta att använda och som lätt återfinns 
ett effektivt hjälpmedel. Tydliga mål medför att alla vet vart företaget vill nå och kan 
samverka för att nå dessa. En stark ledning, både på koncernnivå och på företaget, som visar 
att de lägger vikt på arbetsmiljön underlättar arbetsmiljöarbetet. Certifiering är ett hjälpmedel 
att nå fram till ett bra och välfungerande arbetsmiljöledningssystem, vilket kan leder till bättre 
statistik och även minskade kostnader. 
 
Medarbetarsamtal kan få fram åsikter som inte tidigare kommit fram. Alla får en chans att ge 
sina åsikter och har en bättre möjlighet att påverka sin egen situation. 
 
Slutligen medför möjligheten att flytta till en annan arbetsplats inom företaget vid 
arbetshinder att företagets sjukskrivningar kan minska. 
 
Då inga resurser läggs på arbetsmiljöledningssystemet för tillfället ser det ut som detta projekt 
läggs ner eller läggs i målpåse under den närmaste framtiden. Detta gör att medarbetarna kan 
tro att arbetsmiljöledningssystemet inte är någonting företaget vill satsa på. Detta kan göra att 
även medarbetarna utför arbetsmiljöarbetet i andra hand. 
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7 Kravspecifikation 
 
Detta kapitel tar upp en kravspecifikation för arbetsmiljöledningssystemet. 
Kravspecifikationen har utarbetats med OHSAS 18001, nutidsbeskrivning och analys och 
framtidsbeskrivning och analys som underlag. Först presenteras kraven för hela systemet 
därefter kraven för rutinerna som ingår i systemet.  

7.1 Kravspecifikation för arbetsmiljöledningssystem 
 

• Lätt att förstå sambandet mellan de olika rutinerna och dokumenten. 
• Lätt att hitta i systemet. 
• Användarvänligt, både för de som använder systemet var dag men även för 

sällananvändare. 
• Endast relevanta rutiner ingår. 
• Lätt att underhålla. 
• Alla som berörs av systemet ska ha åtkomst till systemet. 
• Systemet ska kunna integreras med miljö- och kvalitetssystemet. 
• Kostnadseffektivt. 

 

7.2 Kravspecifikation för rutiner 
 

• Lättöverskådliga, lätt att hitta de som söks. 
• Lättförståliga. 
• Konkreta. 
• Korta (om möjligt) och koncisa.  

 
 
Dessa krav har legat som grund vid framarbetningen av rutinerna och bör beaktas vid fortsatt 
arbete med framarbetningen av arbetsmiljöledningssystemet. 
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8 Resultat 
 
I detta kapitel framgår vad arbetet lett till för resultatet. Detta gäller rutiner samt intervjuers 
resultat. 
 
De åtta rutinerna som arbetet resulterat i är följande;  
 

• ”Ordnings- och skyddsföreskrifter för medarbetare”,  
• ”Rutin för riskhantering”,  
• ”Rutin för arbetsmiljöorganisationen”,  
• ”Rutin för förändringsarbete”,  
• ”Rutin för samverkan”,  
• ”Rutin för sanktionssystem”,  
• ”Rutin för skyddsrond” samt  
• ”Arbetsmiljöpolicy”.  

 
Därtill reviderades;  
 

• ”Checklista för härdplastarbete” och  
• ”Rutin för anmälan av förbättringsförslag, tillbud, färdolycksfall, arbetsskada, 

nollolycka samt arbetssjukdom”.  
 
Utöver rutinerna som tagits fram har rekommendationer om eftertanke angående 
arbetsmiljöledningssystemet framkommit. Arbetet har resulterat i en fråga; Vilka rutiner är 
relevanta för ledningssystemet? 
 
Intervjuerna har bidragit till en bättre inblick i åsikterna på bruket samt en bild av stämningen, 
se bilaga 4. Intervjuerna får även fram åsikter som kan vara orsaken till varför 
arbetsmiljöarbetet går trögt på företaget.  

8.1 Framarbetning av rutiner 
 
Detta kapitel analyserar de färdiga rutinerna samt arbetet i referensgruppen. 
 
Samtliga rutiner är framtagna med gamla instruktioner och önskemål från skyddsingenjörens 
sida som grund. Därefter har resultatet diskuterats med skyddsingenjören och slutligen tagits 
upp i referensgruppen. 
 
Rutinerna har utformats så läsaren lätt ska hitta det som söks. Detta har medfört att de rutiner 
som är något mer omfattande har en innehållsförteckning som får dem lättöverskådliga. 
Därtill har rutinerna formulerats så läsaren lätt ska förstå innebörden av innehållet. Detta har 
medfört att det blivit få missförstånd under arbetet med referensgruppen. Samtliga rutiner har 
en text som förklarar syftet med rutinen vilket medför att läsaren får en bredare bild av 
orsaken till att rutinen upprättats. 
 
”Ordnings- och skyddsföreskrifter för medarbetare” (bilaga 5) utformades med ”Ordnings- 
och skyddsföreskrifter för entreprenörer” som förlaga. På så vis är dessa två utformade på 
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samma sätt men innehållet är anpassat för de olika parterna. Då rutinen för entreprenörer 
tagits fram i samarbete med Säkerhetschefen och även denna rutin för medarbetare innefattar 
säkerhet, deltog Säkerhetschefen i framtagningen av denna rutin. 
 
Denna rutin medförde inga större diskussioner i referensgruppen då föreskriften för 
entreprenörer redan var genomarbetad. Dessutom anses den väl genomarbetad då det arbetats 
med rutinen i två omgångar. 
 
”Rutin för riskhantering” (bilaga 6) är en rutin som förklarar begreppet riskhantering samt går 
in på samtliga punkter inom riskhanteringen. Detta ger en bra översikt över hela 
riskhanteringen samt reder ut de olika begreppen inom riskhanteringen. Denna rutin ansågs, 
av samtliga medlemmar i referensgruppen, vara viktig, men ledde även till ett antal 
diskussioner.  
 
Diskussionerna uppkom på grund av dagens arbetssätt. Då riskhanteringsarbetet inte är 
optimalt i dagens läge innebär den nya rutinen en hel del förändringar. Fler riskhanteringar 
måste utföras och de behöver bli mer noggranna och rutinmässiga. Här krävs att de farliga 
arbetena listas och därefter riskhanteras successivt. 
 
En stor diskussion behandlade vad som skulle riskhanteras. Ska riskhanteringen utföras på 
varje moment ansågs detta helt orimligt då varje arbete innefattar så många olika moment. 
Slutligen bottnade diskussionen i att varje arbete skall riskhanteras. Denna diskussion 
grundade sig främst i att definitionerna för moment och arbete inte var helt klara bland 
samtliga i referensgruppen 
 
Diskussioner uppkom även på grund av benämningarna av befattningarna på bruket. Dessa 
varierar beroende på avdelning och det har ibland varit svårt att uttrycka rutinerna på ett sätt 
som inte går att misstolka. En bra genomgång i referensgruppen minimerar riskerna för 
misstolkningar. 
 
Även frekvensen på riskhanteringen har diskuterats. Att behöva revidera en riskhantering vart 
femte år ansågs som för mycket arbete och efter kompromiss blev resultatet att revidera 
riskhanteringen vart femte år när så är tillämpligt. ”När så är tillämpligt” är dock ett luddigt 
uttryck som inte ger en tydlig rutin. 
 
Vid arbetet med ”Rutin för förändringsarbete” (bilaga 7) deltog även Säkerhetschefen då även 
säkerhetsområdet ansågs knyta samman med denna rutin. Även ”Rutin för förändringsarbete” 
ansågs som en mycket viktigt rutin i referensgruppen. Denna rutin omfattar både arbetsmiljö 
och yttre miljö, vilket ansågs positivt även av miljö- och kvalitetsingenjören. En viktig del i 
denna rutin anses vara; ”skyddsombud, huvudskyddsombud, skyddsingenjör, ergonom, 
medicinska företagshälsovården samt arbetstagare/arbetstagarorganisation har rätt att erhålla 
information samt att medverka i så god tid, det vill säga innan pengar äskas, att de har 
möjlighet att påverka och yttra sig angående förändringar som berör arbetet”. Detta gör att 
alla parter vid ett tidigt stadium har rätt att yttra sina åsikter och det kan minska oenigheter i 
senare stadier. 
 
Under genomgång av denna rutin uppkom även diskussion angående den årliga genomgången 
”uppdatering för projektledare”. Hur rutinerna uttrycks är väldigt viktigt. I detta exempel stod 
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det först ”utbildning för projektledare”, men utbildning accepteras inte för dem som redan gått 
en grundläggande utbildning. De ska endast ha en uppdatering innefattande till exempel nya 
eller ändrade lagar. Det är bra med en uppdatering men det kan fortfarande finnas delar som 
vederbörande inte har tagit till sig. Endast en uppdatering ger då inget nytt tillfälle att ta till 
sig delar som förgående gång passerat obemärkt. Alternativet här är att ha ett litet ”test” för att 
analysera kunskapsområdena. Därefter kan information ges angående de delar som behöver 
informeras om.  
 
”Rutin för skyddsrond” (bilaga 8) behandlar bland annat ansvaret för att genomföra åtgärder. 
Detta var en fråga som diskuterades en del på grund av att den som har ansvaret för att 
åtgärden ska bli utförd måste ha befogenheter att fatta beslut om detta. Däremot kan vem som 
helst ha drivansvaret för att åtgärderna kommer till en chef som har dessa befogenheter. Detta 
kan ge ansvarstagandet för en åtgärd en roterande roll, då alla kan ges detta ansvar. 
 
Efter en del diskussion kom gruppen fram till att Arbetsmiljöverkets ”Checklista Arbetsmiljö” 
ska användas. Därtill får var avdelning komplettera checklistorna efter behov. Däremot är det 
minimum att gå igenom de bifogade checklistorna i rutinen. Detta ger en enhetlig rutin för 
samtliga sektioner med utrymmer för kompletteringar där det behövs. Det finns då inga risker 
för att någon sektion missar något viktigt område. 
 
”Rutin för arbetsmiljöorganisation” (bilaga 10) och ”Rutin för samverkan” (bilaga 11) 
accepterades inte av referensgruppen. Dessa ansågs ej ha med arbetsmiljöledningssystemet att 
göra, däremot accepterades en hänvisning till samverkansavtalet. Detta ger samma 
information bortsett från att syftet för rutinen faller bort. 
 
Inte heller ”Rutin för sanktionssystem” (bilaga 12) accepterades. Efter diskussion förändrades 
åsikten till att det är en förhandlingsfråga i MBL. Rutinen ansågs dock inte tillhöra 
arbetsmiljöledningssystemet. Rutinen gäller samtliga områden inom bruket, så ligger denna 
utanför arbetsmiljöledningssystemet har den fortfarande samma effekt. 
 
Det finns en arbetsmiljöpolicy som är bristfällig. Denna policy har omarbetats och 
kompletterats. Den nya arbetsmiljöpolicyn (bilaga 9) omfattar de punkter den gamla policyn 
innefattade. Därtill har policyn konkretiserats genom att tydliga mål ställts upp, såsom mål för 
sjukfrånvaron, sjukskrivningar samt medarbetarsamtal. Den nya arbetsmiljöpolicyn utgår från 
de problem företaget har och vad som behövs arbetas mer med. De mål som satts upp är klara 
och tydliga samt går att mäta. Den nya policyn strävar även mot ständiga förbättringar. Det är 
en arbetsmiljöpolicy som strävar framåt och klargör tydligt vilka mål som står som ledstjärna 
mot en bättre arbetsmiljö. I den gamla policyn finns ett åtagande om att arbetsmiljöriskerna 
skall vara kartlagda. I den nya policyn konkretiseras detta genom att samtliga arbeten där det 
misstänks finnas en utökad risk skall vara riskbedömda. I den nya policyn hänvisas även 
läsaren till andra policys på företaget. Den nya policyn blev direkt förkastad och det utrycktes 
ordagrant att den var dålig. Efter att antal diskussioner under fler möten kunde gruppen 
slutligen enas om en policy som alla kunde stå bakom och frågan kunde föras vidare till 
skyddskommittén.
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9 Analys 
 
I detta kapitel analyseras arbetet och resultatet av de rutiner, policyn samt listan över lagar 
som tagits fram. Vid arbetat med rutinerna, policyn och listan över lagar har kraven från 
OHSAS 18001 samt kraven från kravspecifikationen legat som grund. 
 
 
Ledningssystemets utformning ska anpassas till företaget. På så sätt är det viktigt att utreda 
företagets behov, med avseende på rutiner. Med detta kan konstateras att den mind map över 
rutiner som framtagits, se bilaga 3, över de moment som tillhör arbetsmiljöarbetet och som 
anses krävas rutiner för, kräver en grundlig genomgång. Det bör funderas över vad som ska 
ingå i ledningssystemet, vad standarden kräver och vad företaget anser. 
 
Listan över lagar anses vara ett bra dokument att ha tillgång till för exempelvis chefer. Listan 
omfattar väldigt många lagar varav en del inte är direkt knutna till Bravikens verksamhet utan 
till exempel rör en myndighet, Statens energimyndighet kan ges som exempel. 
Skyddsingenjören anser i dessa fall att Braviken bör veta hur myndigheten ska arbeta. Dessa 
lagar, anser undertecknad, ska markeras eller ingå i ett särskilt stycke i listan över lagar. 
 
Den framtagna arbetsmiljöpolicyn anses vara ett bra hjälpmedel i arbetet om den används på 
rätt sätt och uppdateras utefter företagets krav och behov. 
 
Genom att rutinerna framarbetats i samråd med skyddsingenjören samt referensgruppen anses 
de som realistiska för verksamheten. Trots detta är det viktigt att fundera på vilka rutiner som 
verkligen behövs och vilka rutiner som inte är nödvändiga. Risken finns att det blir en hop 
full av rutiner som ingen orkar läsas. Inträffar detta scenario har standarden inte uppfyllt sitt 
mål, det vill säga vara en hjälp på vägen mot en bättre arbetsmiljö. 
 
”Ordnings- och skyddsföreskrifter för medarbetare” anses ha en viktig roll vid nyanställning 
av personal. Ett alternativ är att denna ingår utbildningsplanen för nyanställda och då inte i 
direkt mening ingår i ledningssystemet.  
 
”Rutin för riskhantering”, ”Rutin för förändringsarbete”, ”Rutin för skyddsrond” samt ”Rutin 
för anmälan av förbättringsförslag, tillbud, färdolycksfall, arbetsskada, nollolycka samt 
arbetssjukdom” krävs enligt standarden då ”organisationen skall upprätthålla och underhålla 
rutiner för att löpande kunna identifiera faror, bedöma risker och införa nödvändiga styrande 
åtgärder” (OHSAS 18001). 
 
”Rutin för arbetsmiljöorganisation” samt ”Rutin för samverkan” kan återfinnas i 
samverkansavtalet vilket medför att undertecknad inte anser dessa som nödvändiga för 
ledningssystemet. Även ”Rutin för sanktionssystem” anses inte direkt tillhöra 
ledningssystemet, däremot kan den vara en viktig rutin för företaget så fall där medarbetare 
blir orättvist behandlade kan undvikas. 
 
Enligt Eero, Jussi och Kari (2004) ska rutiner för farliga arbeten upprättas och enligt Lars på 
C2 (2005-10-25) ska den information som utbildningar täcker inte finnas som rutiner. Dessa 
skilda meningar påvisar att det krävs en del eftertanke angående vad som verkligen ska finnas 
med i ledningssystemet. Krävs rutiner för alla farliga arbeten om de som arbetar med 
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uppgifterna genomgått utbildning? Kanske krävs endast en checklista för de arbeten där det är 
ytterst viktigt att vederbörande inte missar ett steg i arbetet. Exempel på en sådan checklista är 
”Checklista för härdplastarbeten”.  
 

9.1 Krav 
 
Detta kapitel redogör för på vilket sätt de framtagna rutinerna, policyn och listan över lagar 
bidrar till att leva upp till de krav som gäller i OHSAS 18001 samt kraven i 
kravspecifikationen. Det är fortfarande mycket arbete kvar innan ledningssystemet helt kan 
leva upp till standardens samtliga krav. 
 

9.1.1 Bedömning av hur kraven enligt OHSAS 18001 uppnås 
 
För att få en övergripande blick av hur kraven i OHSAS 18001 uppnåtts har en 
bedömningstabell tagits fram. Kommande stycken går in på grunderna till 
poängbedömningen.  
 
Tabell 1: Bedömning av hur kraven enligt OHSAS 18001 uppnås. 
 
Krav Uppfylls 

kraven? 
Skala 1-5 

Allmänna krav 2 
Arbetsmiljöpolicy 3 
Planering för identifiering av fara, riskbedömning och riskförebyggande 2 
Lagar och andra krav 2 
Rådgivning och kommunikation 3 
Dokumentation 2 
Olyckshändelser, incidenter, avvikelser samt korrigerande och 
förebyggande åtgärder 

3 

 
1=Uppfyller inte alls kraven, 5=Uppfyller kraven  
 
Allmänna krav 
 
Systemets omfattning ska utgå ifrån den mind map över rutiner som anses tillhöra 
arbetsmiljöarbetet, se bilaga 3. 
 
Denna punkt får en tvåa i bedömningen om kraven uppnåtts. Detta beror på att Braviken 
endast kommit en liten bit på vägen mot ett system som är certifieringsbart. 
 
Arbetsmiljöpolicy 
 
Den framarbetade ”Arbetsmiljöpolicyn”, se bilaga 9, skall diskuteras i skyddskommittén och 
därefter fastställas vilket medför att högsta ledningen godkänner denna. Policyn fastställer 
övergripande arbetsmiljömål samt har ett åtagande om att förbättra arbetsmiljöstandarden. 



 
 

9 Analys 
 

47(145) 

Den är relevant, har ett åtagande om ständiga förbättringar och ett krav på att minst uppfylla 
tillämplig lagstiftning. Härtill krävs att arbetsmiljöpolicyn implementeras i organisationen 
samt görs gillgänglig för intressenter exempelvis genom att läggas ut på hemsidan. Dessutom 
måste den ständigt underhållas. 
 
Punkten har fått en trea i bedömning på grund av att den nya policyn är bra men det krävs att 
den implementeras och fungerar som ett bra mål som alla strävar efter. Dessutom ska den vara 
tillgänglig för intressenter och underhållas. 
 
Planering för identifiering av fara, riskbedömning och riskförebyggande 
 
Rutiner för att löpande kunna identifiera faror, bedöma risker och införa nödvändiga styrande 
åtgärder har börjat tas fram genom ”Rutin för riskhantering” (bilaga 6), ”Rutin för 
förändringsarbete” (bilaga 7), ”Rutin för skyddsrond” (bilaga 8) samt ”Rutin för anmälan av 
förbättringsförslag, tillbud, färdolycksfall, arbetsskada, nollolycka samt arbetssjukdom” 
(bilaga 14).  
 
Dessa rutiner är endast en början till att uppfylla detta krav. Exempelvis krävs identifiering av 
kompetens och utbildningsbehov. Dessutom måste ovanstående rutiner utföras på ett bra sätt 
och medföra bra dokumentation. 
 
Denna punkt har fått en tvåa i bedömning på grund av att några rutiner har tagits fram, dessa 
är dock inte implementerade ännu och det finns en hel del arbete kvar för att uppfylla punkten 
fullt ut. 
 
Lagar och andra krav 
 
För att delge medarbetare och andra intressenter relevant information om lagkrav och andra 
krav har en ”Lista över lagar”, se bilaga 15, upprättats. Listan avgränsas från ekonomiska 
delar och innehåller endast lagar som är relevanta för Bravikens verksamhet, det vill säga de 
arbeten som utförs av extern personal såsom entreprenörer eller liknande. Därtill är den 
nuvarande listan avgränsad från Kemikalieinspektionens lagar på grund av att dessa lagar 
kräver en diskussion med dem som ansvarar för listan över lagar för miljö- och 
kvalitetssystemet. Även andra lagar som berör både miljö och arbetsmiljö bör diskuteras så 
avdelningarna är överens om vilka lagar som är relevanta för verksamheten. Kompletteringar 
skall utföras angående vilka avdelningar lagarna gäller. Dessutom skall rutiner för 
identifiering och hämtning av information uppföras samt funktionen för att övervaka 
införandet av kontroller som följer ny arbetsmiljölagstiftning. Även företagets egna krav skall 
dokumenteras.  
 
Denna punkt får en tvåa då det fortfarande är en del arbete kvar med listan över lagar. 
 
Rådgivning och kommunikation 
 
Medarbetare involveras i utvecklingen av rutinerna och policyn genom att dessa sänds ut till 
samtliga chefer och skyddsombud. Genom skyddsombuden skall medarbetarnas åsikter 
meddelas. Då arbetet med framställningen av rutinerna är färdig är det även viktigt att 
samtliga medarbetare involveras i genomgång av dessa. 
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Denna punkt får en trea. Detta grundar sig i att arbetet med referensgruppen varit bra, men det 
finns fortfarande många medarbetare som skall involveras och det är viktigt att lägga ner tid 
på att så många som möjligt får bli involverade. 
 
Dokumentation 
 
Företaget ska utfärda arbetsinstruktioner. Enligt Eero, Jussi och Kari (2004) ska dessa bland 
annat innefatta farliga arbeten. Ett par rutiner företaget anser nödvändiga är ”Ordnings- och 
skyddsföreskrifter för medarbetare” (bilaga 5) och ”Checklista för härdplastarbete” (bilaga 
13). Det finns naturligtvis många fler instruktioner eller rutiner som företaget behöver utfärda 
för att garantera ett säkert arbete. Systemet för Braviken har begränsats till övergripande 
rutiner. Behövs mer ingående rutiner än dessa är det var sektions ansvar. Det krävs även något 
slags översiktsdokument för en lätt översikt av systemet, exempelvis på intranätet. 
 
Denna punkt får en tvåa då det fortfarande kvarstår mycket arbete med rutiner samt annan 
dokumentation. Dessutom ska alla som berörs av dokumenten och rutinerna lätt hitta och 
komma åt det de söker. 
 
Olyckshändelser, incidenter, avvikelser samt korrigerande och förebyggande åtgärder 
 
Genom ”Rutin för riskhantering” (bilaga 6) uppfylls detta krav till viss del då denna rutin 
behandlar ansvar vid riskhantering. Förutom tillbud och olyckor bör Braviken även behandla 
avvikelser. Dessutom bör det finnas en rutin för att bekräfta att korrigerande och 
förebyggande åtgärder varit effektiva, alternativt kan denna punkt ingå i ”Rutin för 
riskhantering”. 
 
Denna punkt får en trea i bedömningen om den uppfyller kraven. Betyget beror på att 
avvikelser inte ingår i ”Rutin för riskhantering” samt att rutinen angående kontrollen av 
korrigerande och förebyggande åtgärder inte existerar. 
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9.1.2 Bedömning av hur kraven enligt kravspecifikationen uppnås 
 
För att få en övergripande blick av hur kraven i kravspecifikationen uppnåtts har en 
bedömningstabell tagits fram. Endast kraven för rutinerna har bedömts. Kraven för hela 
systemet är inte bedömda på grund av att arbetet med att utveckla systemet endast är i en 
första fas. I kommande stycken framgår grunderna till poängbedömningen av kraven för 
rutinerna.  
 
Tabell 2: Bedömning av hur kraven enligt kravspecifikationen uppnås. 
 
Krav Uppfylls kraven? 

Skala 1-5 
Lättöverskådliga 3 
Lättförståliga 4 
Konkreta 3 
Korta och koncisa 4 

 
1=Uppfyller inte alls kraven, 5=Uppfyller kraven  
 
Lättöverskådliga 
 
För att få rutinerna lättöverskådliga togs en innehållsförteckning fram för de längre rutinerna. 
Detta har medfört att det är lättare att hitta i rutinen och läsaren får en bättre överblick över 
vad som ingår.  
 
I ”Rutin för riskhantering”, bilaga 6, har även schematiska bilder givit en bättre översikt över 
hur arbetet ska gå till. 
 
Denna punkt har fått en trea i bedömning. Denna bedömning grundar sig i att 
innehållsförteckningarna har bidragit till att det är lättare att hitta i rutinerna. Dessutom har 
bilderna i ”Rutin för riskhantering” har bidragit till att denna rutin är lättöverskådlig. 
 
Lättförståligt 
 
Svåra och komplicerade ord har undvikits vid framarbetningen av rutinerna. Med 
kravspecifikationens krav om lättförstålighet som grund har ett svårt språk undvikits. 
Dessutom har arbetet med referensgruppen medfört att otydliga formuleringar i stor 
utsträckning har kunnat undvikas.  
 
Denna punkt har fått en fyra i bedömning. 
 
Konkreta 
 
Rutinerna är övergripande och behöver sektioner mer ingående rutiner ska dessa tas fram av 
de olika sektionerna. Detta medför att det är svår att få rutinerna helt konkreta. Rutinerna har 
utformats så att de blir så konkreta som möjligt. 
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Denna punkt får en trea i bedömning då de inte är helt konkreta, dock så konkreta som möjligt 
med tanke på att de ska vara övergripande. 
 
Korta och koncisa  
 
Rutinerna har utformats så kort och koncist som möjligt. Vissa rutiner ska omfatta mycket 
och är på så sätt längre. Det har lagts ner mycket arbete på att framarbeta rutiner där endast 
det material som är intressant och nödvändigt framgår. 
 
Denna punkt har fått en fyra i bedömning då endast relevant fakta har tagits med i rutinerna.  
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10 Validitet och tillförlitlighet/reliabilitet 
 
För att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om validiteten och 
tillförlitligheten/reliabiliteten av arbetet diskuteras detta i kommande stycke. 
 
Informationen angående nuläget på företaget kommer från intervjuade medarbetare. Genom 
intervjuer kan intervjuaren se till att svaren verkligen avser det som utreds genom att 
kommentera oklarheter samt tvetydliga formuleringar. Vid diskussion med handledaren kan 
konstateras att en metod för att validera intervjumaterialet har använts. Denna metod innebär 
att intervjuaren upprepar eller sammanfattat de den intervjuade har sagt för att få synpunkter 
från denna om det hela förståtts rätt. Denna metod har använts i vissa fall. Dock borde 
metoden ha använts i större utsträckning än vad som gjorts. Det mesta materialet från 
intervjuerna anses dock inte tvetydligt utan har en klar och tydlig mening. De stycken i arbetat 
som innefattar ren fakta har validerats mot företaget genom att styckena lämnats för 
granskning. 
 
Då information hämtats genom intervjuer där det klart och tydligt förklarats att intervjusvaren 
är viktig information för att förbättra framtida system anser undertecknad att de intervjuade 
ger en rättvis bild av företaget och arbetsmiljön utan att undanhålla positiv eller negativ kritik. 
På så sätt anses intervjumaterialets tillförlitlighet/reliabilitet även den tillräcklig för att kunna 
dra nytta av de kommentarer som framkommit under intervjuerna Däremot kan det inte dras 
någon slutsats angående om åsikterna är representativa, på grund av att endast tolv intervjuer 
genomförts och det med största sannolikhet finns många fler och skilda åsikter på bruket.  
 
Rutinerna anses enligt undertecknad ha en god validitet med hänsyn till att utformningen 
utförts i samarbete med referensgruppen. Referensgruppen har givit klara åsikter angående 
innehållet i rutinerna och oklarheter har diskuterats noga. Härtill har den externa synen från 
undertecknad bidragit till diskussionsområden, vilket är en nyttig del i arbetet. Dessa åsikter 
har ofta givits direkt mothugg. Trots detta framhäver de en annan syn på frågorna och vid 
något tillfälle har även åsiktsuppfattningen förändrats eller andra åsikter har acceptans. Med 
visst givande och tagande anses arbetet medfört ett steg framåt mot ett framtida bättre 
arbetsmiljöarbete. Detta arbete har medfört att kunnig personal samt personal från olika delar 
av företaget har kunnat validera rutinerna.  
 
Gällande rutinerna anses tillförlitligheten vara god genom att arbetet utförts i samarbete med 
referensgruppen, vilken innefattar medarbetare från olika positioner i företaget samt med 
olika bakgrund. Det finns mycket kunskap hos skyddschefen med bakgrund inom både 
arbetsmiljöarbete och miljöarbete samt hos huvudskyddsombudet med många års erfarenhet. 
Därtill har samtliga i referensgruppen bra kunskap inom sina områden. På så sätt anses arbetet 
med en referensgrupp vara en bra grund för att de lagar som berör företaget och de områden 
som behöver extra hänsyn ska ha tagits hänsyn till. Arbetet i referensgruppen har diskuterats 
med handledaren på Braviken. Den största delen av arbetet har konstaterats fungera bra och 
anses ha medfört ett tillförlitligt resultat. Det har dock konstaterats att en miss i detta arbete 
begåtts. Standarden OHSAS 18001 skulle ha kommit alla medlemmar i referensgruppen till 
handa redan en tid innan arbetet sattes igång. Detta anses inte påverkat resultatet på rutinerna 
då åsiktsskillnader diskuterats och klargjordes under arbetets gång. Däremot hade det klart 
underlättat arbetet från första början då alla hade haft en klarare bild av målet med arbetet.  
. 
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Validiteten och tillförlitligheten/reliabiliteten av rutinerna anses, enligt undertecknad, 
tillräckligt god för att kunna utnyttja dessa samt att de ska kunna ligga till grund för ett bra 
arbetsmiljöarbete. 
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11 Diskussion 
 
Då det gäller intervjuerna så är det viktigt att kommentera att det inte kan dras några generella 
slutsatser på grund av att det endast utfördes sex intervjuer på vart område. Men intervjuerna 
gav ändå en bättre uppfattning om hur företaget fungerar och vad de bör jobba med. 
 
Utifrån benchmarkingbesök har certifiering diskuterats djupgående. Både företag som är 
certifierade och företag som inte tänkt certifiera sig har besökts och medfört fler bra 
diskussioner. Trots åsikter om att certifiering inte behöver vara vägen till en bättre arbetsmiljö 
och att företag kan nå en bra arbetsmiljö utan certifiering, anses certifiering vara ett bra 
hjälpmedel på vägen mot en bättre arbetsmiljö. En anledning till att ett certifierat företags 
statistik blivit sämre efter certifieringen kan vara att de inte använda ledningssystemet på ett 
riktigt sätt. Ledningssystemet är till för att hjälpa företaget och ska inte bara vara ett certifikat 
som är fint att ha på väggen. "Meningen med ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 är att 
företaget skall bli bättre på att nå sina mål, till exempel affärsmål, miljömål eller 
arbetsmiljömål. Vi ser tydligt i till exempel senaste versionen av ISO 14001 att det inte räcker 
med att bygga fina system, de faktiska resultaten måste bli bättre." enligt Jimmy Nilsson, 
DNV. Det är dessutom väldigt viktigt att ledningssystemet inte blir en massa dokument som 
uppradas. 
 
C2 Management har ett ledningssystem på 9 sidor, vilket anses vara världens näst tunnaste 
(det tunnaste är på 6 sidor). Detta kanske inte är den bästa lösningen för Braviken men det 
bevisar att ett ledningssystem inte behöver omfattas av en massa pärmar. Lars Nilsson på C2 
Management anser att rutiner inte behöver ingå i systemet utan kan vid behov tas fram av dem 
som arbetar ute i linjerna. Detta kräver dock rätt kunskap och kompetens hos medarbetarna så 
de kan utföra ett bra arbete. För att få den kunskap och kompetens som krävs måste 
medarbetarna ha tid och vilja att genomgå utbildning gällande ändamålet. Förutom att 
rutinerna inte behöver ingå i ledningssystemet anser Lars Nilsson även att uppgifter inte 
behöver lösas på exakt samma sätt var gång. Det viktigaste är att då det blir någon typ av fel, 
ska det utredas vad orsaken till felet är och hitta en lösning till detta. På ett företag som 
Braviken kräver detta att personalen har rätt kompetens samt har tid och vilja för 
vidareutbildning. Vissa rutiner kan behöva ingå i ledningssystemet och det finns dessutom 
krav på att det ska finnas vissa rutiner, men företaget bör tänka över vilka rutiner som ska 
ingå i systemet. Är det endast de nödvändiga rutinerna som ingår erhålls ett system som 
används och ger det stöd det är till för att ge. 
 
Det anses vara viktigt att välja ett certifieringsföretag som är bra och anser att systemet ska 
anpassas till företaget. Dessutom ska företaget dra nytta av revisorerna. De ska utnyttjas på 
avdelningar där systemet inte fungerar lika bra, detta för att bli ett redskap i stället för enbart 
en kontrollant. Ett system vars mindre bra delar göms undan är inget bra system.  
 
Braviken har ett ledningssystem för miljö och kvalitet. Därtill utformas, för tillfället, 
ytterligare ett system för energiledning. Dessa system samt arbetsmiljöledningssystemet anses 
ge bästa resultat om de integreras. En integration av olika system inom ett företag är enligt 
Jimmy Nilsson en självklarhet. Integreras inte arbetsmiljösystemet blir detta ett system vid 
sidan av, vilket det inte ska vara. 
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Det kan även vara bra att se över miljö- och kvalitetssystemet inför en integration. Kan detta 
system bantas för att ge bättre effekt och bli mer lättöverskådligt eller ger det bästa möjliga 
resultat som det är i nuvarande form? 
 
Vid implementeringen av systemet är det viktigt att tänka på att det är ett förändringsarbete 
som pågår. Många organisationer är motvilliga till förändringar, vilket gör detta arbete ännu 
viktigare. Det är viktigt att tänka på de punkter som tas upp i kapitel 3.3. Dessa avser bland 
annat att förankra arbetet väl, låt arbetet ta sin tid, utbilda personalen, ge stöd och hjälp samt 
analysera utbildningsbehovet i var fas av förändringsarbetet. Dessutom är det viktigt att alla 
känner sig delaktiga, vilket minskar risken för att inblandade strävar emot i arbetet. Det är 
viktigt att inte hoppa över något steg i förändringsarbetet för det kan leda till att företaget 
faller tillbaka till gamla vanor.  

11.1 Referensgrupp 
 
Samtliga i referensgruppen skulle ha läst igenom standarden, OHSAS 18001, innan arbetet 
påbörjades. Att alla inte läst igenom OHSAS 18001 innan arbetet startade är en miss som 
insågs då ett antal referensgruppsmöten redan var genomförda. Om samtliga i 
referensgruppen hade läst igenom OHSAS 18001 hade det givit en klarare bild av målet för 
samtliga medlemmar i gruppen och kanske underlättat samarbetet ytterligare.  
 
Etta annat problem vid referensgruppsmötena var att de som arbetar ute i produktionen inte 
hann läsa rutinerna till mötena. Mötena låg relativt tätt, en gång per vecka på grund av att 
företaget ville utnyttja den resurs de hade tillgång till under examensarbetet. Vid ett fortsatt 
arbete med systemet anser en lämplig periodicitet för mötena vara en gång i månaden. Detta 
medför då ett krav på att samtliga läst igenom rutinerna till mötestillfällena.  
 
Dessutom uppstod ett problem då vissa inte infanns på mötena och inte heller gav återbud. 
Detta gav ineffektivitet i vissa möten och det som planerats kunde inte alltid genomföras. Till 
grund för detta låg en oenighet i kallelsetekniken. 
 

11.2 Syfte och mål 
 
Syftet och målet med examensarbetet var att börja arbetet med att göra Bravikens 
arbetsmiljöledningssystem certifieringsbart. Detta mål anses ha uppnåtts.  
 
Därtill har det, genom intervjuerna som är utförda, givit en bättre insikt i vad som inte 
fungerar så bra på företaget och på så sätt behöver arbetas mer med. 
 
Genom benchmarkingbesök och ”platsbesök och erfarenhetsutbyte” har det kommit fram nya 
idéer om vad som bör tänkas över vid certifiering. Detta är exempelvis vilka rutiner som 
behöver vara med i systemet och vilka uppgifter linjerna ska utföra själva. 
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12 Rekommenderat fortsatt arbete 
 
Här redogörs för det fortsatta arbetet som rekommenderas för att få ett certifieringsbart 
arbetsmiljöledningssystem. 
 
Det fortsatta arbetet kan fortsättas genom att utveckla de kvarstående rutiner som krävs av 
standarden. Företaget bör ställa sig frågan; Vilka rutiner är relevanta för ledningssystemet? 
Därefter bör även dessa rutiner tas fram. Integration av företagets olika system anses vara ett 
mycket viktigt arbete. Det bedöms även viktigt att hitta ett bra och lätt överskådligt sätt att 
presentera systemet.
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Benchmarkingbesök - Astra Zeneca AB, Södertälje 
 
Astra Zeneca AB i Södertälje är inte certifierat inom någon internationell standard. Däremot 
har de ett eget ledningssystem för hela Astra Zeneca. 
 
Astra Zeneca är ett ledande läkemedelsföretag med cirka 64 000 medarbetare. Av dessa finns 
13 000 i Sverige varav 8000 i Södertälje. I Södertälje finns några av koncernens största 
produktionsanläggningar och här ligger även huvudkontoret för forskningen samt Astra 
Zeneca AB. Forskningsenheterna finns i Mölndal, Lund och Södertälje. 
Astra Zeneca s sex viktiga hälsovårdsområden är cancer, hjärta/kärl, mage/tarm, infektion, 
neurovetenskap och andningsvägar & inflammation. Produkterna säljs i över 100 länder. 
 
Astra Zeneca har byggt upp ett internt SHM-ledningssystem för alla anläggningar och bolag 
inom Astra Zeneca. Detta system överensstämmer med internationella standarder för ledning 
av arbetet för säkerhet, hälsa och miljö. I Sverige arbetar 120 personer med SHE, dvs. 
säkerhet hälsa och miljö. 
 
• Astra Zeneca AB har uppfattningen att ”Arbetar vi systematiskt uppfyller vi legala och 

interna krav samt har ordning och reda”. 
• De arbetar mycket för att motivera medarbetarna och ha ett bra ledarskap 
• Inom forskning och utveckling arbetar alla efter en och samma mall. 
• De har en del e-learningsprogram som är en typ av utbildning. 
• För att ha koll på alla nivåer sammanställs arbetet på alla nivåer. 
• SHE medverkar eller driver frågor som arbetsmiljömätningar, arbeta för att förebygga 

eller minska risker, utbildning, utredning av olyckor med mera. 
• Målet är att inte ha några arbetsskador. 
• De har ett personbaserat synsätt. 
• Människans handlande bygger på; individen, arbetet och organisationen. 
• För vart år planeras alla skyddsronder för hela året. 
• Observationer rapporteras. 
• De har symboler för sina visioner. 
• Ska börja använda Synergi - program för avvikelser, tillbud mm.  
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Benchmarkingbesök - Lahega Kemi AB, Helsingborg 
 
Lahega har ett totalintegrerat ledningssystem vilket gjorde att jag intresserade mig för ett 
benchmarkingbesök på företaget. Här följer en kort presentation av företaget och deras 
ledningssystem. 
 
Lahega Kemi AB är ett privatägt företag som tillverkar produkter för hygien, industri och 
bilvård. Lahega har cirka 60 anställda och personalomsättningen är låg. Företaget är 
certifierat, genom DNV (Den Norske Veritas), enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
och även AFS 2001:1. Ledningssystemet är totalintegrerat.  
 

• Lahega har en pärm där hela ledningssystemet finns dokumenterat. Denna innefattar 
manualen, befattningsbeskrivningar, lagar, mål och rutiner.  

 
• Rutinerna är uppdelade efter processen, vilken omfattar försäljning, 

produktutveckling, inköp, produktion och lager/utleveranser.  
 

• Samtliga anställda har utbildats i samtliga rutiner. Detta har gett en ökad kunskap om 
varandras arbetsuppgifter och underlättat samarbetet.   

 
• Genom att arrangera frågetävlingar angående rutinerna så har kunskapen ökat och 

även påvisat att den är väldigt hög. I tävlingarna var första pris 1000 kronor och andra 
pris 500 kronor. 

 
• Var anställd har fått en pärm innehållande rutiner och mål vilket har underlättat 

kommunikationen och även medfört att alla kan lämna förbättringsförslag inom alla 
områden. 

 
• Uppföljning av hur systemet fungerar ingår i varje månadsbokslut och diskuteras på 

månadens ledningsmöte och har på så sätt blivit en naturlig del i ledningens löpande 
arbete. 
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Benchmarkingbesök - SSAB, Oxelösund 
 
SSAB Oxelösund har inga planer på att certifiera sitt arbetsmiljöarbete, vilket bäddar för en 
diskussion för och emot certifiering. Detta stycke innefattar en kort presentation av SSAB 
Oxelösund och diskussionen kring certifiering. 
 
SSAB Oxelösund ingår i koncernen SSAB svenskt Stål AB och är Nordens största 
tillverkare av grovplåt. Företaget är också världsledande inom specialområdet kylda 
stål med kända varumärken som HARDOX och WELDOX.  
SSAB Oxelösund har en hel produktionslinje det vill säga från råvaror till valsad plåt. De 
producerar ca 580 000 ton grovplåt varav 90 procent av produktionen exporteras.  
Företaget har 2595 anställda. 
De är certifierade inom kvalitet och miljö men har inga planer på att certifiera sig 
inom arbetsmiljö.  
 

• Företagshälsovården är integrerad i företaget och arbetsmiljöingenjörerna skall vara 
rådgivare till chefer och även hjälpa till med vissa uppgifter.  

 
• SSAB Oxelösund har en ledning son driver arbetsmiljöfrågan och själv är engagerad, 

vilket är till stor hjälp för arbetet.  
 

• De har ett antal styrande dokument som är övergripande. Här tas bland anat upp att det 
skall göras riskhantering men inte hur den skall utföras. Alla dokument ligger i 
databasen och dessa står för det som gäller, skrivs något ut är detta enbart en kopia. 

 
• Företaget jobbar utifrån SAM men lägger upp det som ISO standarderna. 

De anser sig inte behöva certifiera sig för att de redan jobbar utifrån SAM och att det 
räcker. Dessutom anser de inte att det behöver betyda att systemet blir bättre bara för 
företaget är certifierat, det vill säga fina dokument leder inte till ett bra 
arbetsmiljöarbete. 

 
• SSAB Oxelösund har problem med arbetsskadorna. Arbetsskadestatistiken går sedan 

några år uppåt och detta är en punkt företaget jobbar med och försöker få bukt på.  
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Benchmarkingbesök - Stora Enso Hylte Bruk,  
 
Stora Enso Hylte Bruk har ett certifierat arbetsmiljöledningssystem vilket gör ett 
benchmarkingbesök intressant. 
 
Stora Enso Hylte Bruk tillverkar tidningspapper och ingår i koncernen Stora Enso. Antal 
anställda är cirka 950 personer. 
 

• Hylte Bruk har en sektion, verksamhetsutveckling, som administrerar dess 
ledningssystem. Ledningssystemet, Hylte EQS är integrerat (E= Environment, 
Q=Quality och S= Safety). Certifieringen av området arbetsmiljö har även gjort 
företaget mer medvetet och mer positivt ställt till arbetsmiljö. 

 
• För Stora Enso Hylte Bruk tog projektet att införa arbetsmiljö i ledningssystemet över 

ett och ett halvt år. Det tog även mycket resurser. Detta medför att det är viktigt att 
förbereda och förankra arbetet väl så alla strävar åt samma håll. Det är även viktigt att 
ledningen verkligen puschar för detta.  

 
• Stora Enso Hylte Bruk har certifierat ledningssystem ISO 9000, ISO 14001 och 

EMAS. Så nu infördes även OHSAS 18001 och de håller även på med en certifiering 
för energiledning.  

 
• Ledningssystemet är tillgängligt på företagets intranät och det finns ett antal olika 

ingångar i systemet. Det går till exempel att komma in genom processorientering eller 
genom sin egen befattning. De har även en egen sida där de kan logga in och få upp de 
dokument som är knutna till vederbörande. 
För systemet har de ett dokumenthanteringssystem som heter Munkeby DocControl 
sen är det upplagt i olika mappar med underflikar.  
Då det sker en förändring i dokumentationen skickas det automatiskt ut mail till alla 
som är berörda och knutna till det specifika dokumentet. 

 
• De har handläggare för olika delar i organisationen som skickar material till sektionen 

verksamhetsutveckling som administrerar systemet. Dokument kan ha olika författare 
men allt går genom handläggaren.  

 
• För respektive område kvalitet, miljö och arbetsmiljö finns en handbok där det står hur 

standardens krav uppfylls.  
 
• Organisationsschemat är länkat till de olika befattningsbeskrivningarna. 

 
• De har i ett register på intranätet en lagdatabas med länkar till lagtexter, direktiv, 

föreskrifter och andra krav. Myndigheterna är uppdelade på ett antal personer, 
myndighetsbevakare. Myndighetsbevakarna skall bevaka förändringar inom 
respektive lagområde. Dessutom finns det laghandläggare som skall tillse att lagarna 
tolkas och tillämpas på rätt sätt.
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Mind map över rutiner 
För att underlätta för läsaren har denna 
mind map omarbetats till en lista. 
 
1 Urval av sökande 
2 Introduktions program 
 Nyanställda 
 Intern rörlighet 
3 Policy 

Arbetsmiljöpolicy 
Jämställdhetspolicy 

Policy för kränkande           
särbehandling 

Drogpolicy 
4 Arbetsmiljömål  
5 Arbetsmiljöprogram 
 AFS  
6 AFS 2001:1, 2003:4 
7 Lagar och avtal, AFS 
8 Medarbetarsamtal 
9 Utbildning/kompetensutveckling 
10 Ordningsföreskrifter 
 Egen personal 
 Entreprenörer 
11 Arbetsglasögon 
12 Personlig skyddsutrustning 
13 Skadad privat utrustning 
14 Rollfördelning 
 Delegering 
 Befattningsbeskrivning 
15 Arbetstider  
16 Tjänsteresor 
17 Årlig uppföljning av SAM 
18 Samverkansavtal 
19 Förändringsarbete  
20 Skyddsorganisation 
21 FHV 
22 Lista på skyddsombud, 
 samariter 
23 Nöd/ögondusch 
24 Tillbud, arbetsskador och 
 avvikelser  
 Lisa  
25 Rapport av brandtillbud 
26 Skyddsronder 
 Protokoll  
 Checklistor 
27 Riskhantering 

 
 
 
 
28 Nödläge 
 Brand 
 Kem 
 Utrymning 
 Första hjälpen 
 Krisgrupp 
 Larm 
29 Kemiska produkter 
30 El-ansvar 
31 Radioaktivitet 
32 Traverser 
33 Truckar 
34 Instruktioner för slutet utrymme 
35 Periodisk besiktning/ 
 fortlöpande tillsyn 
 Kranar 
 Truckar 
 Portar 
 Ventilation 
36 Besiktning (3:e part) 
 Tryckbärande anordningar 
 Hissar 
 Kranar 
 Maskindrivna portar 
 Personlyft 
37 Kränkning, mobbning, 
 trakasserier 
38 Lönesystem 
39 Sanktionssystem 
40 Belöningssystem 
 Klapp 
 Julklapp 
41 Inspektion 
 AV 
 Räddningstjänsten 
 Kemikalieinspektionen 
 Strålskyddsinstitutionen 
 JÄMO 
 Räddningsverket 
42 Revision 
 Intern 
 Extern  
43 Avslutningssamtal
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Resultat från intervjuer 
 
Denna bilaga innefattar en sammanfattning och citat från de intervjuer som utförts på bruket. 
Detta är en del av de material som ligger till grund för ”Nulägesbeskrivningen” och även 
diskussioner i raporten. Detta resultat kan inte anses generellt för samtliga medarbetare på 
bruket, däremot är det viktigt att ta till vara de åsikter som finns och denna bilaga framhäver 
en del av dem. 
 
Medarbetare verkar ha förståelse för att miljö och kvalitet är viktiga frågor men frågorna 
prioriteras inte alltid som avdelningen önskar. 
 
Kollektivanställda verkar inte ha så mycket förståelse för verksamhetssystemet och hur det 
påverkar lönsamheten.  
 
Första kommentaren från många är att arbetsklimatet är bra och medarbetare alltid tar i hand 
när de träffas. Men därefter kommer det fram att arbetsklimatet ute i produktionen är hård, ty 
det är väldigt mansdominerat. Det kommenteras från en del att det finns lite smågnabb och en 
del gnäll och även att det är en grinig stämning. En kommenterade att arbetsklimatet är olika 
på olika avdelningar och att detta främst är en ledarfråga. 
 
Företaget påstås av ett par vara konservativt, det tittas bakåt för att komma framåt. De är sena 
på att se omvärlden förändras. 
 
Det har även påpekats att det finns ett visst revirtänkande. Dessutom anses det att medarbetare 
inte ser hela processen med alla olika sektioner. 
 
Kritik tas ofta som negativ kritik och inte som konstruktiv kritik. 
Det har kommenterats att det bör fokuseras mer på psykosocial miljö. 
 
Från chefsposter finns uppfattningen av att de förändringar som behöver utföras på grund av 
EU inte alltid leder till förbättring. Det finns svårigheter med att se nyttan med alla lagarna 
och de tycker det är svårt att leva upp till alla lagar. 
 
Platschefen tror att Braviken kommer certifiera sig inom arbetsmiljö och ser en certifiering 
som ett kvitto på arbetsmiljöarbetet. För tillfället arbetas det dock på energiledningssystemet 
och det får styra hur mycket tid/resurser det tar innan de kan börja tänka på 
arbetsmiljösystemet. 
 
Det kommenteras att det inte finns någon dragkraft från ledningen på bruket eller 
koncernnivå. 
 
Arbetsmiljösystemet anses inte få lika hög prioritet som exempelvis miljö och kvalitet. 
 
”Dagens arbetsmiljösystem är svåröverskådligt”, ”Strukturen på arbetsmiljösystemet behöver 
tydliggöras”. Dessutom är arbetsmiljösystemet inget allmänt begrepp, i alla fall inte på 
samtliga avdelningar.  
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Anställda vill att det finnas tillgång till verktyg och resurser på intranätet. Det har 
kommenterats att systemet inte hjälper till att minska olyckorna. ”I stället minskar 
tillbudsrapporteringen och arbetsskadorna ökar. En av anledningarna till att 
tillbudsrapporteringen minskar kan vara att LISA (programmet för att rapportera tillbud) inte 
tilltalar sällananvändare.” 
 
Ett par har kommenterat att de inte läser eller använder rutiner så ofta. De mesta som 
vederbörande behöver anser de sig ha i huvudet. 
Skyddsorganisation skyddsinstruktioner (pärm) används inte särskilt ofta. Brandpärmen 
används oftare på grund av att där står tydligare instruktioner. 
 
En tycker det ska finnas en mer övergripande pärm för dem som sitter högst i pyramiden och 
andra med pärmar för det dagliga arbetet som har mer detaljerade rutiner. 
 
Det påpekades att genom integration av arbetsmiljösystemet blir det mer accepterat. 
”Skador med mera går inte ner på grund av att man har ett system.” 
”Ansvarsdelen är inte solklar.” 
 
Någon kommenterade att skyddsorganisationen finns till hjälp om vederbörande inte hittar det 
de behöver eller behöver annan hjälp. Sekreteraren ligger i spetsen för denna hjälp.  
 
Det har kommenterats att det skulle behövas mer stöd från driftorganisationerna. Detta gäller 
exempelvis att driva specifika frågor som varför tillbudsrapporteringen minskar samtidigt som 
arbetsskadorna ökar. ”Var ligger systemfelet som gör att detta sker?” ”Det har påpekats från 
arbetsmiljöorganisationen att det ska arbetas på ett ”smartare” sätt men inte hur det ”smartare” 
sättet ser ut i verkliga driftorganisationen.” Det påpekas att det behövs experthjälp för detta 
och att den expertisen finns inom brukets väggar.  
 
Arbetsmiljösystemet är ett system för sig i dagens läge. Det har kommenterats att arbetsmiljö, 
miljö och kvalitet ska vara integrerat. Det måste framgå tydligare att det är en del av 
organisationen och inte något någon annan har hand om. ”Kvalitet och miljö känns som vårt 
ansvarsområde, men det gör inte arbetsmiljö.”  
 
Det påpekades att de som skriver tillbudsrapporter inte har förståelse för att de måste skriva 
all den fakta som de som läser rapporterna vill ha. 
 
”De som går skyddsronder har gjort de så många gånger att de kan bli hemmablinda.” 
Riskanalyserna behöver förbättras, det behövs mer systematiskt arbete, hjälpmedel och 
checklistor. 
 
”Underhåll borde inte vara skilt från arbetsmiljö.” 
 
Fler har påpekat att underhållssystemet och arbetsmiljösystemet (bland annat rapporteringar) 
borde vara i samma program. ”Allt ska vara i samma system!” 
 
”Jag har inte sett så många instruktioner och rutiner. Jag tittar inte så mycket på det. Jag 
använder dem inte så mycket, det viktigaste är sunt förnuft.” 
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”Regler går att hitta i AFS, men jag ringer väl oftast. Jag tycker att avdelningen (sektionen för 
arbetsmiljö) ska finnas som ett stöd och hjälp när man inte hittar något eller vill veta något.” 
 
Det påpekades att allt ska gå att få tag på genom intranätet. 
 
Förutom dessa kommentarer finns det även de medarbetare som tycker att det nuvarande 
systemet är bra och lättillgängligt samt tycker att det underlättar arbetet genom exempelvis att 
hitta rätt
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1. Syfte 
 
För att alla medarbetare skall få en trevligare, säkrare och bättre arbetsplats har Braviken 
tagit fram ”Ordnings och skyddsföreskrifter för medarbetare”.  För att få en trivsam och 
omtyckt arbetsplats krävs att vi alla hjälps åt att skapa detta, genom att följa föreskrifterna 
och vara lojala mot varandra. 
Alla instruktioner som hänvisas till i texten återfinns på intranätet. 
 
2. Samordningsansvar och Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Varje arbetsgivare har det yttersta ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet för sin 
personals säkerhet på Braviken. 
 
Inom Braviken är det cirka 100 personer som är utbildade för att fungera som 
kontaktpersoner till entreprenörer och konsulter. Kontaktpersonerna är enligt 
arbetsmiljölagens intention samordningsansvariga. 
 
3. Larmtelefoner 
 
Vid användning Bravikens fasta telefoner slå 00 för att få extern linje. 
 
Olycksfall SOS Alarm externt  112 
Informera Vakten Internt 36501  externt  011-
60746 
  -”- 011- 236501 
 
Brand – Vakten Internt 36501 externt  011-
60746 
  -”-  011-236501 
 
Skyddsingenjör Internt 36415 externt  011-
236415 
Säkerhetschef Internt 36523 externt  011-
236523 
Arbetsställets Huvud- Internt 36517 externt  011-
236517 skyddsombud Drift  
Huvudskyddsombud Underhåll Internt 36739 externt  011-
236739 
 
Bravikenhälsan Internt 36519 externt 011-
236519 
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4. Allmänna ordningsregler 
 

4.1 Inpassering 
 

 All inpassering sker via Vakten 
 

4.2 IT-regler 
 

 Datorer och kringrustning ska hanteras med aktsamhet. De får inte användas till 
aktiviteter som kan störa produktionen. Föreskrifter om IT-säkerhet ska följas. 

 Inga program får installeras utan att först testas och godkännas av IT-sektionen. 
 Användning av e-post och internet ska ske enligt etiska normer. 
 När ett fel upptäcks ska IT-sektionen meddelas. 
 

4.3 Restaurang 

  
 För allas trevnad ber vi dig som t ex har smutsiga arbetskläder att byta till rena 

arbetskläder. Använd gärna stolskydden i plast för att skydda stolen. Tänk på dem som 
ska sitta på stolen efter dig! 

 

4.4 Trafik 
 

 Trafikförordningen gäller inom Bravikens industriområde 
 

 Inom Bravikens industriområde är hastigheten begränsad till max 30 km/timme 
 

 Persontransport inom området får endast ske om fordonet uppfyller kraven för    persontransport. Det är 
t.ex. förbjudet att åka med som passagerare på lastmoped. 

 
 Endast efter särskilt tillstånd av Vakten får entreprenör införa eget fordon på 

industriområdet. 
 

 Det råder förbud mot tomgångskörning inom fabriksområdet. 
 

4.5 Parkering 
 

 Alla fordon skall parkeras på märkt parkering. 
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4.6 Gångvägar, körvägar, passager 
 

 skall hållas fria från blockerande material som kan orsaka olyckor och förhindra 
transporter, utrymning och räddningsinsatser. 

 

4.7 Alkohol och andra droger 
 

 Vårt krav är att alkoholhaltiga drycker eller andra droger ej får föras in eller nyttjas 
inom området. 

 
 Drogpåverkade får ej vistas inom fabriksområdet. Det är var och ens skyldighet att se 

till att drogpåverkade personer omedelbart lämnar fabriksområdet. Den 
drogpåverkades arbetsledning kontaktas och den drogpåverkade överlämnas till berörd 
chef.  

 
 För detaljer se Bravikens drogpolicy. 

 

4.8 Rökning 
 

 Det råder generellt rökförbud inom Bravikens Pappersbruk. Rökning får endast 
förekomma på särskilt markerade platser. Även utomhus råder vissa restriktioner. Se 
skiss bilaga 1 

 

4.9 Ordning 
 

 Ordning och reda är en förutsättning för en säker arbetsplats. Håll därför ordning 
omkring dig och städa efter dig dagligen. 

 
 Kränkande bilder och symboler får inte förekomma inom industriområdet. 

 

4.10 Källsortering 
 

 Bravikens Pappersbruk har ett väl utbyggt system för källsortering. Det åligger var och 
en att tillse att det avfall som uppkommer placeras i avsett uppsamlingskärl. Vi 
sorterar i ett antal fraktioner. Se vår broschyr ”Källsortering på Bravikens 
pappersbruk ”. Om frågor uppstår eller om sorteringskärl saknas, kontakta ansvarig 
chef. 
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4.11 Farligt avfall 
 

 Definitionen på farligt gods är: ämnen och produkter som har sådana farliga 
egenskaper att de kan skada människor, djur, miljö och egendom om de inte hanteras 
rätt under destruktion. 

 
 Om farligt avfall uppkommer skall detta källsorteras, märkas och överlämnas till förrådet för vidare 

destruktion. 
  

4.12 Fotografering 
 

 Generellt förbud mot fotografering gäller inom hela fabriksområdet. Detta gäller även 
mobiltelefon med kamera. Tillstånd kan medges av platschef samt ansvariga 
avdelnings- eller sektionschefer. Kopia av fototillståndet förvaras hos vakten. Blankett 
för fototillstånd finns på intranätet. 

 
5. Särskilda risker 
 
I processen används och alstras kemiska ämnen. Detta måste beaktas vid arbete inom vissa 
avdelningar och vid ingrepp i rörledningar, cisterner och apparater.  

 

5.1 Allmänt  
 

 Om du misstänker utsläpp eller läckage av någon av nedanstående gaser eller vätskor, 
bege dig omedelbart ifrån området och meddela vakten för vidare åtgärder. 

 
 När Du exponerats av kemiska produkter skall ögon alternativt nöddusch användas. 

Har du fått lut eller syra i ögonen är det viktigt att snabbt = omedelbart spola ögonen 
med vatten i ögondusch. Du skall spola i minst 15-20 min. Kontakta sjukvården.  
När den akuta fasen är över besök ett omklädningsrum och tvätta med tvål och vatten, 
var noga med alla hudytor. 
 

 Mer information finns på Bravikens skyddsblad. 
 

5.2 Natronlut – Lut 
 

 förekommer inom flera sektioner. Denna är starkt frätande och kan ge svårläkta sår. 
Ögonen är särskilt känsliga varför det är viktigt att skydda dem. 
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5.3 Saltsyra 
 

 används inom ångkraftcentralen och är starkt frätande på hud och slemhinnor. 
 

5.4 Väteperoxid 
 

 är starkt frätande och utvecklar stark värme och explosiva gaser vid kontakt med såväl 
oorganiskt som organiskt material. I stort sett varje form av främmande ämnen i 
väteperoxid orsakar sönderfall till oxygen och vatten. Detta kan leda till explosion! 
Används i returpappersfabriken (DIP). 

 

5.5 Klor 
 

 används vid friskvattenreningen. Gasen är retande och kvävande. Om utsläpp skulle 
ske ges optiskt och akustiskt larm. Se tabell i punkt 6.8. 

 

5.6 Svaveldioxid 
 

 används för beredning av blekmedel till TMP-fabriken. Svaveldioxiden är irriterande 
och frätande vid kontakt med hud och ögon samt mycket giftig vid inandning. Vid 
utsläpp ges akustiskt larm. Se tabell i punkt 6.8. 

 

5.6 Svavelväte 
 

 har en karaktäristisk lukt av ruttna ägg. Svavelväte kan bildas när organiskt material 
bryts ned utan tillgång till syre i exempelvis avloppskanaler och cisterner. Mycket 
giftig. Explosionsfara. Särskild instruktion finns för arbete i ”Instruktioner för arbete i 
delvis eller helt slutna utrymmen, cisterner, kar och behållare”. 
OBS! Luktsinnet avtrubbas snabbt. 

 

5.7 Gasol 
 

 Norr om magasin 4, se bilaga 1, finns en gasolcistern för fordonstankning. Vid läckage 
tänds en röd saftblandare på gasolcisternen, samt att gasolen syns p.g.a. sin vita färg. 
Inom vissa koncentrationstal är gas/luftblandningen explosiv. 



Bilaga 5 
Bravikens Pappersbruk  
Kapitel Avsnitt Info Datum Sida 

 Arbetsmiljö  2005-12-21 9(145
) 

Framtagen av Fastställd av Klass Dokumentnr Utgåva 

Bo Vallgren/Lisa Svensson    1 
Titel 

Ordnings- och skyddsföreskrifter för medarbetare 
 

9 (24) 

 

6. Allmänna skyddsföreskrifter 
 

6.1 Skyddshjälm 
 

 På alla bygg- och montageplatser beslutas om generell skyddshjälms-användning från 
fall till fall och skyltar anger inom vilka områden detta krav gäller. Krav på hjälm 
anslås. Hjälmar äldre än tillverkarens rekommendation eller hjälmar med synliga 
skador får ej användas. 

 

6.2 Skyddsglasögon 
 

 Skyddsglasögon skall alltid användas vid risk för att få främmande particklar eller 
vätskor i ögonen t.ex. vid öppning av ventiler, flänsar och pumpar samt vid 
högtrycksspolning. Tag reda på var ögon-nöddusch finns placerad och hur den 
används. 

 

6.3 Buller 
 

 På många platser är bullernivån så hög att den kan skada hörseln. Använd 
hörselskydd. Tänk på att en kort stund i starkt buller utan hörselskydd kan vara mera 
skadligt än en hel dag i måttligt buller. 

 

6.4 Personlig skyddsutrustning 
 

 Personlig skyddsutrustning skall och ovillkorligen användas för undvikande av ohälsa 
och olycksfall. Bärandet av skyddsskor är alltid obligatoriskt när det finns risk att 
skada fötterna. 

 

6.5 Skyddsanordningar  
 

 Respektera skyddsanordningarna, det är förbjudet att ta bort dem. 
När man av arbetstekniska skäl måste ta bort skyddsanordning skall detta markeras på 
ett tydligt sätt och arbetet planeras så att det kan utföras säkert. Bristfälliga 
skyddsanordningar, skall anmälas till berörd chef/skyddsombud för omedelbar åtgärd. 
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6.6 Arbetstillstånd 
 

 För arbete i anläggning som kräver avstängningsåtgärder får arbetet ej påbörjas innan 
arbetstillstånd utfärdats av ansvarig person. Särskilda bryt och låsrutiner skall 
tillämpas vid arbete på och i maskiner, kar/cisterner samt vid elarbete. Tillståndskrav 
gäller vid arbete med härdplaster och heta arbeten. 

 

6.8 Användning av travers, skylift, mobil arbetsplattform eller truck 
 

 För att köra travers, skylift, mobil arbetsplattform eller truck krävs erforderlig 
utbildning.  

 
 Vid personlyft skall utrustningen vara besiktad. Arbetsplattform/skylift skall vara 

konstruerad och servad/besiktigad enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
 

6.9 Radioaktiv strålning 
 

 radioaktiva strålningsgivare används i bruket. Allmänt gäller att slutaren skall vara 
stängd och avskärmningsanordningen låst innan arbete får påbörjas inom givarnas 
verkningsområde. Detta arbete utföra av behörig personal. Närmare information om 
risker och skyddsåtgärder vid arbete intill strålningsgivarna lämnas av 
produktionsingenjör/tekniker. 
Råder tvivel, kontakta strålskyddsansvarig. 

6.10 Vedgårds- och bränslehanteringsområdet 
 

 Medarbetare som skall utföra arbeten inom vedgårds- och bränslehanteringsområdet 
skall kontakta arbetsledningen innan arbetet påbörjas. Varselväst/varselkläder och 
hjälm skall bäras inom dessa områden. 

 

6.11 Magasins- och hamnområdet 
 

 För medarbetare som utför arbeten inom magasins- och hamnområdet gäller särskilda 
föreskrifter. Kontakta arbetsledningen för mera information. Varselväst/varselkläder 
skall användas inom samtliga av dessa områden, även i returpappersmagasinen. Ingen 
får beträda hamnområdet utan att fått tillstånd av vakten. Besökare skall ledsagas. 

 
 För mer information se Intranätet under Arbetsmiljö – säkerhet. 
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6.12 Verkstadsmaskiner, mätutrustning och dylikt 
 

 får ej användas av medarbetare utan tillstånd och instruktion. 

 

6.13 Ställningar 
 

 Innan ställningar tas i bruk skall dessa kontrolleras och godkännas av ansvarig person 
och ställningsbyggaren gemensamt. De upprättar ett besiktningsprotokoll och förser 
ställningen med grön godkännandeskylt.  

 Ingrepp på grönskyltad ställning kräver ny dokumenterad kontroll. 

 

6.14 Hål i bjälklag, väggar mm 
 

 När en öppning i ett bjälklag, vägg e dyl. tagits upp eller genom annat demontage 
frilagts, ingår det också i arbetsuppgifterna att se till att erforderlig och betryggande 
täckning eller avspärrning blir gjord innan arbetsplatsen lämnas obevakad. Ansvarig 
för detta är den som tagit upp hålet eller tagit bort täckningen. Samma gäller för 
skyddsräcken och golvkanaler. Underhåll av tillfälliga men fullgoda täckningar och 
skyddsräcken åvilar ansvarig person. 

 

6.15 Arbeten på olika plan 
 

 Det är en viktig princip att organisera arbetet så att inte nedfallande föremål kan skada 
andra som finns på arbetsplatsen. Stäng av passager och/eller ordna bevakning. I de 
fall medarbetare upptäcker att arbeten pågår på nivåer ovanför varandra är denne 
skyldig att meddela den ansvarig person för åtgärd. Hjälm skall dock alltid användas 
när risk för skada föreligger genom fallande föremål eller att annan skada kan drabba 
huvudet. 

6.16 Teknisk utrustning 
 

 All teknisk utrustning skall uppfylla gällande lagar och föreskrifter. Lyftkranar, 
mobilkranar, saxlyftar mm som inhyrts skall vara kontrollerade, besiktigade och 
försedda med giltig besiktningsskylt. 

 

6.17 Arbeten på rörledningar i cisterner, kar, torkcylindrar o dyl. 
 

 Inga arbeten får påbörjas förrän ansvarig person givit tillstånd till detta. Nödvändiga 
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avspärrningar, avstängningar, dräneringar, avluftningar, brytningar och låsningar skall 
vara genomförda enligt utarbetade instruktioner.  
 

 Se detaljregler i specifik rutin. 
 

6.18 Bestämmelser för elektrisk utrustning och elarbeten 
 

 Medarbetare som skall arbeta med Bravikens starkströmsanläggning (def. enligt 
starkströmsförordningen , SFS 1957:601) ska inneha dokumenterad och giltig 
utbildning i starkströmsföreskrifterna Avd. C eller motsvarande enligt SEN 50110 och 
Hjärt- & Lungräddning. 
 

 Medarbetare som arbetar i starkströmsanläggningen skall bära flamsäkra kläder. 
 

 Vid ingrepp i elektrisk utrustning kan särskilda säkerhetsinstruktioner gälla.  
 

 Elmaskinisten utför samtliga manövreringar av elkopplare inom 130 kV och 10 kV 
systemen samt elkopplare som matar 690 V, 500 V och  400 V samlingsskenor ner till 
63 A. 
Erforderliga arbetsplatsjordningar, avskärmningar och avgränsningar vid arbeten på 
ovannämnda system utföres av elmaskinisten. Efter utförda elskyddsarbeten 
överlämnar elmaskinisten arbetsbevis till arbetsledaren för det arbete som skall 
utföras. Först därefter får arbeten påbörjas. 
 

 Behörighet för arbete i El- och korskopplingsrum samt inneha ställverksnyckel. Se 
instruktion, PBU:M 013/5. 
 

 Alla ledningar för tillfälliga anläggningar skall skyddas av jordfelsbrytare. Ledningar 
för tillfälliga anläggningar skall särskilt skyddas mot mekanisk skada. Daglig, 
fortlöpande tillsyn skall utföras och dokumenteras. 

 
 Kontakta alltid läkare vid el-olyckor 

6.19 Hetarbeten 
 

 Med hetarbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med 
snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.  
För att få utföra något av dessa arbeten krävs dels ”Hetarbetstillstånd”. Förutom dessa 
regler måste respektive sektions ”lokala” rutiner följas. 

 
 Arbete med öppen låga vid takläggning får inte förekomma.  

 
 Endast gasflaskor på kärra får finnas på arbetsplatsen. Vid arbetspassets slut skall 

kärran placeras på anvisad plats. Utrustningen skall vara försedd med backventil på 
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både syrgas och acetylen samt bakslagsspärr på acetylen. Brandhärdig handske skall 
finnas på kärran. Brandsläckare skall finnas i nära anslutning till kärran. 

 
 Spänningsmatning till svetsmaskiner skall efter arbetsdagens slut brytas vid 

matningsstället, jord- och svetskablar skall rullas ihop och placeras i anslutning till 
svetsmaskinerna. 

 
 Kontrollera att erforderliga brandlarm är avstängda under tiden som hetarbetet pågår 

och att larmen slås till när så är möjligt. Elmaskinist svarar för denna uppgift. 
 

6.20 Arbete med härdplaster 
 

 Ansvarig person skall kunna visa att kraven i Härdplastföreskriften från 
Arbetsmiljöverket är uppfyllda med avseende på kompetens, och hälsokontroll. Innan 
arbetet startas skall checklistan som finns i instruktionen för härdplastarbete vara 
genomgången med berörda och lämpliga åtgärder är vidtagna enligt instruktionen. 

 
 Se detaljer i specifik rutin. 

 
7. Skyddsåtgärder vid transporter inom industriområdet. 
 

7.1 Vid lastning och lossning av pappersrullar 
 

 När truck kör ombord på fordonet, skall detta vara klotsat och bromsat. Detta gäller 
även släpvagn när sådan förekommer. 

 

7.2 Brandskydd  
 

 Tag reda på var släckutrustning finns! Rapportera varje brand eller brandtillbud till 
berörd chef/arbetsledare. 

7.3 Vid brand 
 

 Om det börjar brinna är var och ens skyldighet att omedelbart ingripa för att  
• varna andra 
• larma brandkår via vakten 
• försöka släcka elden eller begränsa spridning 

 
Utrymning sker på order från insatsledare eller när Du själv bedömer att Du måste 
utrymma. 

 Se larmsignalens karaktär, punkt 6.8. 
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7.4 Larmsignaler 
 

7.4.1 Allmänna larm på bruket 
 
Brandlarm 
 

 Karaktären består av upprepade ljudstötar (2 sek, 2 sek paus, 2 sek osv.) 
                                    under ca 1 minut. 
Arbetar Du ute i produktionslokalerna avvaktar Du vidare instruktioner, gå till 
närmaste kontrollrum för vidare information. Arbetar Du i andra lokaler undersök om 
det brinner i närheten, är Du osäker utrym. 

 
Allmänt gaslarm 
 

 Karaktären består av upprepade ljudstötar (0,5 sek, 0,5 sek paus, 0,5 sek osv.) 
 - - - - - - - - - - - - - - - - -  under ca 1 minut. 

Personer i omedelbar närhet skall avlägsna sig vinkelrätt mot vindriktningen och gå 
inomhus. Stäng fönster, dörrar och om möjligt även ventilationen. Avvakta vidare 
instruktioner. För att snabbt veta vindriktningen, titta på vindstrutar, skorstensrök eller 
kondensutsläpp. 

 
Faran över 
 

 är en sammanhängande signal under 30 sekunder. 
 
Allmänt 
 

 Larmen provas första helgfria måndagen i varje månad klockan 13.00. Testen avslutas 
medsignalen för ”faran över”. 

 

7.4.2 Lokala larm 
 
Svaveldioxidlarm  
 

 Larmet är monterat på svaveldioxidanläggningen, se bilaga 1. Hörs endast i närheten av 
lossningsstationen. 

 
 Karaktären består av upprepade ljudstötar (3 sek, 3 sek paus, 3 sek osv.)  

                                                       tills nivån är under larmgränsen 
 

 Personer i omedelbar närhet skall avlägsna sig vinkelrätt mot vindriktningen. För att 
snabbt veta vindriktningen, titta på vindstrutar, skorstensrök eller kondensutsläpp 
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Klorgaslarm  
 

 Larmet är monterat på friskvattenreningen, se bilaga 1. Hörs endast i närheten av 
vattenreningen. 

 
 Karaktären består av parvis upprepade ljudstötar (0.8 sekunders dubbelsignal tyst 2 

sek osv.) 
 --    --    --    --    --    --  under ca 1 minut. 

 Personer i omedelbar närhet skall avlägsna sig vinkelrätt mot vindriktningen. 
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8 Kvittens medarbetare 
 
Jag har idag tagit del av Bravikens ”Ordnings- och skyddsföreskrifter för medarbetare”. 

 
Mottagare av kvittensen är ansvarig chef:  
 
…………………………………………………………………  
 
Mottaget datum      …………………………………………… 
 
……………………………………………………………. 
Ansvarig chef 
 
 
Medarbetarens namn …………………………………………… 
 
 
Namnförtydligande …………………………………………… 
 
 
 
 
Uppgifterna kommer att läggas in i en fil i Bravikens datasystem. 
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BILAGA 1  
Karta över områden med rökförbud 
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Bilaga 2 
Arbetsmiljöpolicy 

 
Bravikens Pappersbruk skall bedriva en verksamhet där arbetsmiljöfrågorna ges en hög 
prioritet. Det ligger i företagets intresse att, samtidigt som vår verksamhet skall hålla en hög 
kvalitet och drivas under goda ekonomiska former, även upprätthålla en hög standard på vår 
arbetsmiljö och minimera negativ påverkan på den yttre miljön. Vi har uppfattningen att en 
god arbetsmiljö är ett konkurrensmedel som främjar både företag och anställda. 
 
Bravikens arbetsmiljöpolicy innebär att: 
 

• Arbetsmiljöns beskaffenhet skall vara sådan att kraven i lagstiftning och regelverk väl 
uppfylls 

• Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas på alla nivåer inom linjeorganisationen och i 
samverkan med personalen och deras företrädare så att erfarenheter och synpunkter tas 
tillvara. Ansvaret för detta skall vara dokumenterat och känt för alla 

• Genom regelbundna undersökningar skall vi kartlägga våra arbetsmiljörisker, värdera 
dessa och genom tidsatta åtgärdsplaner minimera dessa risker 

• Utvecklingen beträffande ohälsa och olycksfall skall följas och vid nedsatt 
arbetsförmåga skall rehabiliteringsinsatser genomföras 

• Chefer/arbetsledare skall ha kunskap om aktuella lagar, avtal och regler samt känna till 
de risker som berör eget ansvarsområde. Övrig personal, vars beslut kan påverka 
arbetsmiljön, skall också äga motsvarande kunskap 

• Varje anställd skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö 
genom att följa instruktioner och regler. Störningar och avvikelser skall omgående 
rapporteras till närmaste ansvarig chef/arbetsledare 

• Arbetsmiljöfrågorna skall ha erforderligt utrymme i den introduktion som företaget 
ger alla nyanställda och omplacerade 

• Företaget skall sträva efter begränsad användning av kemikalier i enlighet med 
substitutionsprincipen 

• Vid störningar i verksamheten skall omsorgen om hälsa och miljö prioriteras 
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Bilaga 3 
 

BRAVIKENS JÄMSTÄLLDHETSPOLICY 
Braviken ska vara ett företag där jämställdhetsarbetet bedrivs aktivt genom:  
 • Att genomföra erforderliga åtgärder på arbetsplatserna så att dessa lämpar sig för 

både män och kvinnor.  
 
 • Att erbjuda utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga insatser för att 

främja en jämn fördelning mellan män och kvinnor i skilda befattningar.  
 
 • Att aktivt verka för ett ökat antal kvinnor i arbetsledande befattningar samt öka 

möjligheterna till t ex vikariat och arbetsrotation i detta syfte.  
 
 • Att ta ansvar för att vid värderingar av olika arbetsuppgifter och därpå följande 

lönesättning ingen diskriminering sker på grund av innehavarens kön.  
 
 • Att svara för att jämställdhetsfrågor ingår som ett naturligt inslag vid chefsutbildning 

eller motsvarande aktiviteter.  
 
 • Att underlätta för både manliga och kvinnliga medarbetare att förena förvärvsarbete 

med föräldraskap.  
 
 • Att ingripa med kraftfulla åtgärder vid fall av sexuella trakasserier eller andra 

motsvarande inslag.  
 
 • Att kontinuerligt följa upp och på lämpligt sätt internt redovisa utfallet av 

jämställdhetsarbetet.  
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Bilaga 4 
BRAVIKENS DROGPOLICY 

Vi måste förutsätta att missbruk av droger (alkohol och narkotiska preparat) bland våra 
anställda förekommer i stort i samma omfattning som hos den vuxna befolkningen i övrigt. 
Ett bra förebyggande arbete samt ett kraftfullt handlingsprogram vid fall av missbruk, är en av 
våra viktigaste insatser för en säker och bra arbetsmiljö och störningsfri produktion.  
Bravikens drogpolicy vill förmedla följande huvudbudskap till våra anställda:  
 • Vårt absoluta krav är en helt drogfri arbetsmiljö.  
 
 • Missbrukare ska rehabiliteras och återgå till arbete.  
 
Vårt program för att säkerställa en drogfri arbetsmiljö  
 • Alla anställda ska informeras om innehållet i vår drogpolicy samt de krav den ställer 

på oss alla.  
 
 • Genom information och utbildningsinsatser ge våra anställda ökade kunskaper om 

drogers negativa effekter.  
 
 • Inför nyanställningar kunna kräva att ett drogtest genomföres.  
 
 • Vi kräver att alla våra anställda helt tar avstånd från allt icke medicinskt bruk av 

narkotikaklassade preparat.  
 
 • I samband med nyanställningar informera om innehåll och krav i vår drogpolicy.  
 
 • All utomstående personal med uppdrag i Braviken ska informeras om samt förbinda 

sig att följa reglerna i vår drogpolicy.  
 

Vid misstanke om påverkan av droger  
Alla anställda har en skyldighet att vid misstanke om drogpåverkan omgående informera 
närmaste chef och/eller skyddsombud.  
Vid misstanke om påverkan gäller följande handlingsplan:  
 1. Den ansvarige chefen samt skyddsombudet eller annan lämplig person skiljer 

omgående den misstänkte från arbetet.  
 
 2. Om fortsatt misstanke efter samtal ej helt kan uteslutas, erbjudes den misstänkte att 

göra ett alkotest och/eller lämna ett drogtest. Utrustning för alkotest finns hos 
personalmännen samt i vakten. Drogtest lämnas hos företagshälsovården omgående 
eller senast första vardag.  

 
 3. Ansvarig chef ansvarar för att den misstänkte/påverkade på ett betryggande sätt 

transporteras och åtföljes till och in i bostad eller vårdinrättning.  
 
  

 Bilaga 4 
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 4. Varje hemsändning på grund av misstanke om eller konstaterat fall av drogpåverkan 
skall dokumenteras. Dokumentationen sändes till berörd sektionschef samt till 
personalchefen.  

 
 5. I avvaktan på utredning, rapporteras hela den aktuella arbetsdagen som frånvaro.  

 
Utredning  
Varje hemsändning från arbetet på grund av misstanke om eller konstaterat fall av 
drogpåverkan ska noga utredas och följas upp enligt följande huvudalternativ:  
 1. Påverkan har ej kunnat fastställas men misstanke kvarstår:  
 • Berörd sektionschef ansvarar för att uppföljningssamtal genomföres.  
 
 • Vid detta samtal medverkar representanter från personal, företagshälsovård samt 

facklig representant och/eller annan person den berörde har särskilt förtroende för.  
 
 • Samtalet bör, om misstankarna under samtalet ej kan avskrivas, resultera i ett 

erbjudande om någon form av program eller fortsatta kontakter/uppföljningssamtal 
med ex.vis företagshälsovården.  

 
 • Samtalet dokumenteras.  
 
 2. Vid konstaterat fall av drogpåverkan gäller att den berörde ska betraktas som 

missbrukare i behov av rehabilitering. Vår ordinarie rutin för 
rehabiliteringsutredningar ska därför tillämpas. För dessa ansvarar avdelning personal.  

  
Vårt program för rehabilitering av missbrukare  
En missbrukare riskerar självklart sin fortsatta anställning vid Braviken. Vårt mål är dock att 
missbrukaren skall rehabiliteras och snarast kunna återgå i arbete.  
I syfte att kunna uppnå denna målsättning gäller följande handlingsprogram:  

 
Steg 1  
När någon ertappas påverkad i arbetet första gången, ska en rehabiliteringsutredning 
genomföras och lämpligt behandlingsprogram utformas. Behandlingsprogrammet ska löpa 
under 6 månader och den berörda ska, om det inte bedömts olämpligt vara kvar i sin ordinarie 
befattning.  
Efter behandlingsperioden görs en uppföljning.  
Om steg 1 vägras (den berörde saknar insikt om sina problem), avbrytes eller misslyckas sker 
övergång till handlingsprogrammets  
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Bilaga 4 
Steg 2  
Den berörde omplaceras till resursgruppen och får ändrade villkor enligt följande:  
 • Skiftgående personal mister sin OB-ersättning.  
 
 • Beredskapshavare får ej ingå i beredskap och mister därmed sin 

beredskapsersättning.  
 
 • Övrig dagtidsgående personal mister produktionspremien.  
 
Även steg 2 omfattar 6 månader med krav att upprätthålla regelbundna kontakter med 
företagshälsovården och följa därifrån givna ordinationer.  
Om den berörde under steg 1 eller 2 påverkats till insikt och önskar hjälp med sina problem, 
upprättas lämpligt behandlingsprogram för rehabiliteringen.  
Steg 3  
Vid fall av upprepat missbruk krävs att den berörde medverkar till en mer kraftfull behandling 
typ Minnesotamodellen eller motsvarande.  
Steg 4  
Om steg 3 vägras eller misslyckas, blir den berörde uppsagd och erbjuds en 6 månaders 
provanställning. Detta är att betrakta som sista möjligheten att få hjälp från företaget.  
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Bilaga 5 
Miljöpolicy för Bravikens pappersbruk 

 
Det ligger i Bravikens intresse att bidra till en positiv och uthållig samhällsutveckling. 
Miljöpolicyn innehåller de övergripande principerna för miljöarbetet på Bravikens 
Pappersbruk. 
 
I vår process förädlar vi förnybar och återvinningsbar vedfiber till tidnings- och 
katalogpapper. 
 
Miljövårdsarbete 
Braviken ska efterleva alla miljökrav som fastställs genom lagstiftning och av berörda 
myndigheter. 
 
Miljöarbetet ska präglas av helhetssyn och bedrivas förebyggande. Utifrån 
verksamhetsledningssystemet på Braviken bedrivs arbetet med mål att uppnå ständiga 
förbättringar. Insatserna bestäms av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och 
miljömässigt motiverat. 
 
Anläggningens miljöpåverkan ska vara acceptabel för miljön. Vid risk för störning av yttre 
miljön skall denna prioriteras framför produktion. 
 
Råvaror och energi ska användas effektivt. 
 
Ansvar och utbildning 
Ansvar för miljöfrågor skall vara tydligt delegerat i organisationen. Bravikens anställda ska 
ha goda miljökunskaper för att kunna ta ett personligt ansvar för miljön. 
 
Utveckling 
Vid produktutveckling och investeringar ska möjligheterna att kombinera effektiv 
produktion med miljövård tas tillvara. 
 
Krav på leverantörer 
Braviken ska påverka leverantörer av varor och tjänster att beakta miljöaspekter i sina 
verksamheter. 
 
Miljökommunikation 
Braviken ska redovisa miljöinformation på ett sakligt sätt och ska ha en öppen dialog med 
intressenter och omvärld. 
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Bilaga 6 
BRAVIKENS POLICY MOT 

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING 
 • Kränkande särbehandling eller mobbing tolereras ej på vår arbetsplats. Vi ska umgås 

på ett öppet, otvunget sätt, och vi ska kunna känna gemenskap och arbetsglädje på vår 
arbetsplats.  

 
 • Trots risk för lojalitetskonflikter kräver vi att tidiga signaler om misshälligheter 

omgående påtalas för arbetsledning/personalchef och/eller skyddsombud.  
 
 • Det ankommer på chef/arbetsledare som fått vetskap om missförhållandena att söka 

orsaken och snabbt organisera den hjälp eller stöd som den utsatte behöver.  
 
 • Genom fortlöpande utbildning för ansvariga chefer/arbetsledare och skyddsombud, 

samt genom informationsinsatser riktade till alla anställda, skapa medvetenhet och 
beredskap att agera om/när man konfronteras med denna typ av problem.  

 
 • Att vid introduktion av nyanställda klargöra samspelsreglerna.  
 
Handlingsprogram:  
 • Enskild arbetstagare som anser sig vara utsatt för enskild eller arbetsgrupps mobbing 

anmäler detta till sin närmaste chef/personalchef och tid avsätts för genomgång av 
situationen. Det första mötet kan, om den berörde så önskar, genomföras tillsammans 
med annan resursperson som den utsatte känner särskilt förtroende för.  

 
 • Objektivitet och saklighet bör prägla samtalet. Respekt, öppenhet och ärlighet är 

nyckelord vid denna första sammankomst. Det är viktigt att detta samtal kan 
genomföras i en sådan atmosfär att egna idéer och förändringsförslag på ett ogenerat 
sätt kan föras fram. Att samtalet är konfidentiellt bör betonas.  

 
 • Gemensamt bör lämpliga åtgärdsförslag arbetas fram och genomföras efter 

överenskommen tidplan. Regelbunden avstämning skall göras för att kontrollera att 
”rätt väg har valts”.  

 
 • Om överenskomna åtgärder inte gett önskat resultat har arbetsgivaren och den 

enskilde arbetstagaren möjlighet att hämta stöd och hjälp från exempelvis 
företagshälsovård eller personalavdelning som under tystnadsplikt kan medverka.  

 
 • Sjukskrivning p g a särbehandling skall uppmärksammas särskilt och en snabb 

återgång till arbetet eftersträvas.  
  
 • Hela arbetsgruppens medverkan kräver stor uppmärksamhet, och skall endast 

tillgripas i undantagsfall. Beslutet tas i samråd mellan berörd chef, företagshälsovård 
och personalavdelning 
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1 Syfte 
 
På Braviken arbetar vi med riskhantering för att hålla en hög lönsamhet genom att reducera 
antalet tillbud och arbetsskador och andra oönskade faktorer som stör produktionen. Detta 
innefattar exempelvis säkra stopp och ständigt arbete för att reducera tillbuden och 
arbetsskadorna. Detta leder till en ständigt bättre arbetsmiljö och trivsam arbetsplats. 
 
Utöver ovanstående skall enligt lag sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ändras eller 
ersättas så att risker för ohälsa eller olycksfall undanröjs. (se arbetsmiljölagen kap 3, 2 §) 
Detta görs genom att fortlöpande undersöka risker i verksamheten och vidta de åtgärder som 
krävs för att i första hand eliminera och i andra hand minska risken, om detta ej är möjligt 
skall personlig skyddsutrustning införas. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall 
tidsplaneras och handlingsplaner skall upprättas. (se arbetsmiljölagen kap 3, 2a §) 
Riskhantering skall utföras, inte bara vid vanliga processer, utan också vid periodiska och 
tillfälliga funktioner såsom rengörning, underhåll och nedtagning och start av anläggning 
samt personalförändringar. De skall omfatta aktiviteter  som utförs av leverantörer, besökare 
och externa firmor såväl som egna medarbetare. 
 
2 Rutin 
 
På Bravikens pappersbruk kartläggs arbetsmiljöriskerna genom regelbundna undersökningar 
där vi värderar riskerna och genom tidsatta åtgärdsplaner minimerar dessa risker.  
Detta vill säga Bravikens pappersbruk utför löpande riskhantering.  
Det är chefens ansvar att lagar följs, vilket innebär att chefen har ansvar för att 
riskhanteringen utförs. Det är däremot allas ansvar att identifiera risker, dessa skall påtalas till 
närmsta chef. 
Man kan se riskhantering enligt följande lättöverskådliga modell:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Modell över riskhantering 
 
Riskhanteringsprocessen skall genomföras då det införs nya eller ändrade aktiviteter och 
funktioner samt vid personalförändringar och utförd riskhantering skall revideras minst vart 
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Ja

Ja

Ja

Nej 

Nej

Nej

femte år när så är tillämpligt. Vid tillbud/arbetsskador eller annat krav skall riskhanteringen 
revideras. Rutinerna skall innefatta all personal som har tillgång till arbetsplatsen.  
Resultat från riskbedömningar och resultaten från eventuella styrande åtgärder skall beaktas 
då arbetsmiljömålen sätts. 
 
En beskrivning av rutinerna kring riskhantering kan beskrivas enligt följande flödesschema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Flödesschema för riskhantering 

3. Finns 
risk? 

4. 
Riskanalys

?

8. Har 
riskbedöm
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9. Beslut om åtgärder 

7. Riskvärdering 

10. Dokumentera 

7. Riskvärdering 

6. Riskanalys 

1. Definiera systemet/riskområdet 

2. Identifiera riskkällor 

5. Riskinventering 

11. Uppföljning 



Bilaga 6 
Bravikens Pappersbruk  
Kapitel Avsnitt Info Datum Sida 

 Arbetsmiljö  2005-12-21 4(145
) 

Framtagen av Fastställd av Klass Dokumentnr Utgåva 

Bo Vallgren/Lisa Svensson    1 
Titel 

Rutin för riskhantering  
 

4 (6) 

3 Förklaring till rubrikerna i flödesschemat 
 
Detta kapitel redogör för hur arbetet med riskhantering skall gå till. Se bild 2. 
 

1. Definiera systemet/riskområdet 
 
Först tillsätts en analysgrupp med den erfarenhet och kompetens som krävs. Denna 
analysgrupp skall innefatta chefen för avdelningen/sektionen, skyddsombud och operatör 
därtill kan det behövas sakkunniga som exempelvis huvudskyddsombud, skyddsingenjör, 
mekaniskt kunnig eller elektrisk kunnig personal. Gruppen skall först identifiera avsikten och 
omfattningen med arbetet. Det aktuella systemet/riskområdet skall definieras och avgränsas. 
Dessutom skall nödvändig information samlas in, till exempel rapporterade tillbud och 
arbetsskador. 
 

2. Identifiera riskkällor 
 
Nu skall samtliga riskkällor, som kan orsaka skada på människa, miljö eller verksamhet, i det 
definierade området sökas upp. Därefter identifieras möjliga skadehändelser för varje 
riskkälla. Det är viktigt att ta hänsyn till att risker, som var för sig inte utgör en allvarlig risk, 
kan i samband med andra risker utgöra en fara eller till och med förstärka effekten av 
respektive risk. 
 

3. Finns risk? 
 
Om det har identifierats riskkällor i föregående punkt skall det göras riskinventering eller 
riskanalys på dessa risker. Arbetet fortsätter med punkt 4. Har inga risker identifierats kan 
arbetet fortsätta vid punkt 10. 
 

4. Riskanalys? 
 
Om risk finns skall en riskbedömning göras. Nivån på riskbedömningen kan vara antingen en 
övergripande riskinventering eller en mer omfattande riskanalys.  
Riskinventeringen är systematisk och övergripande, men inte lika metodisk och detaljerad 
som en riskanalys. 
Riskanalysen används vid allvarliga eller svårbedömda risker eller om en riskinventering inte 
är tillräcklig. 
En riskinventering kan göras för att se om en riskanalys behövs utföras eller så kan tillbud och 
olycksfall vara anledning till att utföra en riskanalys. Riskanalys krävas vid exempelvis CE-
märkning och kan även behövas vid höga tryck, temperaturer, farliga ämnen eller vid lagkrav. 
Inträffade tillbud eller olycksfall kan också vara en anledning till att en riskanalys behövs 
göras. 
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5. Riskinventering 
 
För riskinventeringen hämtas checklistor och mallar från intranätet, under Arbetsmiljö - 
Mallar. Riskinventeringen  kan ske i samband med riktade skyddsronder. 
Arbetet utförs av egen personal med god kännedom om verksamheten och 
arbetsförhållandena inom det aktuella riskområdet. 
 

6. Riskanalys 
 
Riskanalysen skall göras enligt framtagna metoder inom Braviken. Programvarorna Zert 4 
och Chemsource ligger som plattform för riskhanteringen. Dessa program behandlas i samråd 
med sektionen för arbetsmiljö och säkerhet.   
 
Vid riskbedömning räcker det inte alltid med att använda enbart en riskanalysmetod. Risker i 
arbetsmiljön är av sammansatt natur och kan ofta härledas till såväl tekniska som mänskliga 
(psykologiska och sociala faktorer) och organisatoriska faktorer. Riskanalysen börjar ofta 
med att olika problemområden ringas in med hjälp av en grövre, mer övergripande metod 
(grovanalys). Utifrån resultaten från grovanalysen kan riskanalysen fördjupas med hjälp av 
mer detaljerade metoder inriktade mot specifika problemområden. 
 
Oavsett vilken metod för riskanalys som används är det angeläget att de personer som deltar i 
riskanalysen har god kännedom om verksamhet och arbetsförhållanden inom riskområdet. Det 
är en fördel om de som medverkar i analysgruppen har erfarenhet av den riskanalysmetod 
som används. Om analysgruppen saknar kompetens inom riskanalysarbete är det lämpligt att 
ordna någon form av utbildning och/eller att anlita en konsult som får leda eller stödja 
gruppens arbete. 
 

7. Riskvärdering 
 
Efter riskinventeringen eller riskanalysen skall de olika riskerna värderas. De skall även 
sammanfattas för att därefter ligga till grund för beslutstagande angående ett åtgärdsprogram. 
Detta är en väldigt viktigt punkt då det ligger som underlag för beslut om risken kan 
accepteras eller kräver åtgärd. 
Riskerna skall även rangordnas efter prioritet. 
 

8. Har riskbedömningen tillräcklig omfattning? 
 
Efter värderingen skall det ske en bedömning om riskbedömning är tillräckligt. Är den ej det 
måste processen göras om. 
Besluten om åtgärder skall dokumenteras i en handlingsplan där ansvarig och färdigdatum 
skall vara angivet. 
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9. Åtgärdsförslag 
 
Denna punkt innefattar både beslut om åtgärder och bearbetning av beslut.  
De förslag som kommit fram skall prioriteras (t.ex. omedelbara åtgärder, risker som skall vara 
omhändertagna inom tre månader och åtgärder på ett till två års sikt) och därefter skall beslut 
tas av ansvarig chef. Beslutet skall dokumenteras i en handlingsplan där ansvarig för 
uppgiften/projektet och färdigdatum skall vara angivet. Ansvarig person kan, om åtgärden är 
av mindre omfattning, utföra åtgärden själv. Om det krävs en mer omfattande åtgärd kan en 
projektgupp behövas och eventuellt extern expertis. 
 

10. Dokumentera 
 
Riskhanteringen skall dokumenteras så man kan följa upp riskhanteringen och även bedöma 
kvalitén i arbetet.  
 
De punkter som skall finnas med i dokumenteringen är: 

• Riskbedömningens syfte, tidpunkt och omfattning 
• Riskområde, riskkällor, potentiella skadehändelser och möjliga konsekvenser 
• Analysgruppens sammansättning 
• Använda metoder och underlag 
• Riskvärdering 
• Diskussion: har riskhanteringen rätt omfattning och kvalitet?  
• Förslag och beslut till åtgärder samt ansvarig och färdigtidpunkt för åtgärderna. 

Eventuellt beslut om att överföra ärendet till platschefen. 
• Uppföljning 

 
Dokumentationen av riskbedömningen skall tydligt klargöra hur arbetet gått till väga. 
 

11. Uppföljning 
 
Riskhanteringarna skall fortlöpande följas upp så beslutade åtgärder kan stämmas av och man 
kan se till att åtgärderna fått önskade effekter. Uppföljningen skall ske 6 månader efter beslut 
om åtgärd. Har ej åtgärden vidtagits vid uppföljningen görs uppföljning vart kvartal tills 
åtgärden är slutförd.  
Uppföljningen skall dokumenteras i riskhanteringsdokumentet. 
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1 Syfte 
 
Syftet med instruktionen är att säkra att hänsyn till yttre miljö och arbetsmiljö tas vid 
förändringar/förändringsarbete inom Braviken. 
 
2 Omfattning 
 
Denna instruktion gäller för all verksamhet bl a vid investeringar, förändringar i produktion, 
processer och organisation, byte av arbetsutrustning och kemiska produkter, omflyttningar 
samt bygg- och anläggningsarbete. 
 
3 Allmänt 
 
Gällande lagstiftning skall följas. Om osäkerhet angående lagkrav föreligger kontakta 
skyddsingenjör, om frågan avser arbetsmiljö, eller miljö- och kvalitetsingenjör, om frågan 
avser yttre miljö. Vid förändringar skall det alltid genomföras en dokumenterad riskhantering. 
Vid den enklaste nivån konstaterar man att det inte behöver utföras någon riskanalys p.g.a. att 
det inte finns någon risk. 
 
4 Miljöhänsyn (Yttre miljö) 
 
En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort 
antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras 
avsevärt. 

Miljöpåverkan skall bedömas vid alla former av förändringsarbete. De nya och ev. förändrade 
miljöaspekter som kan antas uppkomma på grund av förändringen skall identifieras och 
bedömas samt rapporteras till miljö- och kvalitetsingenjörerna. 

Sektionen för miljö och kvalitet skall alltid kontaktas vid förändring som berör miljöaspekter, 
miljötillstånd samt när förändringar kan komma att leda till att ytterligare lagstiftning blir 
tillämpbar på verksamheten. 
 
Vid investering eller ändring av produktionsutrustningar och processer skall miljöprestanda 
och miljöpåverkan jämföras mellan alternativen och det alternativ som medför minst 
påverkan på miljön skall väljas där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. 
 
I tidigt skede skall det bedömas om den tänkta förändringen ryms inom befintliga tillstånd 
eller om det blir ett så kallat anmälningsärende till Länsstyrelsen. Handläggningstiden är 
normalt tre månader. 
 
Vid val av eller byte till ny kemisk produkt skall B0000908 (Rutin för hantering av kemiska 
produkter) tillämpas. Utbytes eller produktvalsprinciperna skall tillämpas, d v s en kemisk 
produkt som är bättre ur miljösynpunkt skall väljas i första hand.  
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Vid bygg- och anläggningsarbete skall sådana material och metoder användas som ger liten 
miljöpåverkan och det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Leverantörens miljödeklaration 
bör ligga till grund för bedömningen. 
 
 
5 ARBETSMILJÖHÄNSYN 
 
Skyddsombud, huvudskyddsombud, skyddsingenjör, ergonom, medicinska 
företagshälsovården samt arbetstagare/arbetstagarorganisation har rätt att erhålla information 
samt att medverka i så god tid, det vill säga innan pengar äskas, att de har möjlighet att 
påverka och yttra sig angående förändringar som berör arbetet. Detta är särskilt viktigt vid val 
av produktionsutrustning, processer, om- och tillbyggnationer, omflyttningar samt 
organisationsförändringar. 
 

5.1 Skyddsronder 
 
Skyddsrond skall ske minst varje vecka under pågående/förberedande arbete. 
 
6 Exempel på funktioner inom företaget som kan bli berörda: 
 
-  Arbetstagare/arbetstagarorganisation 
-  Skyddsombud /Huvudskyddsombud 
-  Skyddsingenjör 
-  Ergonom 
-  Medicinska företagshälsovården 
- Miljö- och kvalitetsingenjör  
-  Avdelningschefer 
-  Sektionschefer 
-  Processkontroll och utveckling 
- Säkerhetschef 
- Gasolföreståndare 
-  Underhåll 
- Inköp 
- Föreståndare för brand och explosionsfarliga varor 
-  Transport 
 
 
7 Projektledare 
 
Projektledaren svarar för att denna instruktion följs och har ansvar för att uppföljning sker 
med avseende på instruktionens lämplighet och effektivitet.  
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7.1 Kompetenskrav 

 
Projektledare skall ha god kompetens om Bravikens miljö-, kvalitets- och 
arbetsmiljöledningssystem. Med god kompetens menas minst den utbildningsnivå som 
erbjuds i Bravikens interna utbildningar. 
Projektledare skall årligen genomgå "uppdatering för projektledare". 
Deltagare i projekt skall ha god kompetens och erfarenhet inom det område som han/hon är 
engagerad.  
 

7.2 Dokumentation 

 
Projektarbetena skall dokumenteras på lämpligt sätt vilket innebär att minnesanteckningar 
förs där det framgår vilka som deltagit och vilka beslut som har tagits. När projektet har 
genomförts skall en uppföljning göras som visar om man nått de mål och att dessa fått avsedd 
effekt. Dokumentationen sparas 10 år efter det att maskinen eller förändringen har upphört. 
 

7.3 Information 

 
Projektledare svarar även för att berörda instanser erhåller fortlöpande information och att 
avstämning sker i erforderlig utsträckning. 
 

7.4 Checklista vid förändringsarbete 

 
Checklistan skall användas för att inte vissa aspekter skall ramla bort i arbetet och checklistan 
skall ingå i dokumentationen. 
Checklistan finns som Wordmall och nås via Intranätet. 
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Checklista vid förändringsarbete: 
 
Projekt:  
Datum: 
Distribution:  
Utgåva:  
Projektledare:  
Arbetsgrupp:  
 
Områden Kontrollerat Resultat från kontroll 
1 Samverkan   
1.1 Har berörda funktioner medverkat i projektet? Ja [ ]  
1.2 Har övriga berörda fått information? Ja [ ]  
1.3 Säkerhetsinformation Ja [ ]  
2 Arbetslokaler   
2.1 Förläggning, utformning, storlek Ja [ ]   
2.2 Rumshöjd Ja [ ]  
2.3 Golv, tak, väggar (ytbeklädnad) Ja [ ]   
2.4 Belysning, dagsljus, fönster, solinstrålning Ja [ ]   
2.5 Ventilation, värme- och kylsystem Ja [ ]  
2.6 Uppvärmning Ja [ ]  
2.7 Ljudisolering, efterklangstid Ja [ ]  
2.8 Brandskydd, utrymningstavlor Ja [ ]  
3 Kommunikationsdetaljer   
3.1 Gångar, korridorer, transportvägar Ja [ ]  
3.2 Dörrar, portar, vindfång  Ja [ ]  
3.3 Trappor, lejdare Ja [ ]  
3.4 Utrymningsvägar, nödbelysning Ja [ ]  
3.5 Lastkajer, lastbryggor Ja [ ]  
3.6 Golvöppningar, lastöppningar i vägg Ja [ ]  
3.7 Övrigt Ja [ ]  
4 Skyddskonstruktioner   
4.1 Skyddsräcken, skyddslock Ja [ ]  
4.2 Fästanordningar för fallskyddsutrustning Ja [ ]  
4.3 Takskydd, snörasskydd Ja [ ]  
4.4 Invallningar Ja [ ]  
5  Skyddsutrustning   
5.1 Behövs personlig skyddsutrustning? Ja [ ]  
6 Lyft- och transportanordningar   
6.1 Kollisionsrisker Ja [ ]  
6.2 Lämplig för uppgiften Ja [ ]  
6.3 Övrigt Ja [ ]  
7 Anläggning för tryckluft, gas, kyla, el   
7.1 Tillträdesvägar Ja [ ]  
7.2 Märkning Ja [ ]  
8 Personalrum   
8.1 Omklädningsrum, duschrum, bastu Ja [ ]  
8.2 Matrum, pentry Ja [ ]  
8.3 Toaletter Ja [ ]  
8.4 Vilrum Ja [ ]  
9 Vissa slag av utrymmen   
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9.1 Fläktrum, hissmaskinrum Ja [ ]  
9.2 Undercentral Ja [ ]  
9.3 Städrum Ja [ ]  
9.4 Förrådsrum Ja [ ]  
9.5 Källsorteringsystem Ja [ ]  
10 Maskiner/Arbetsutrustning   
10.1 Uppfylls AFS 1994:48, 1998:4, 2000:38 och andra 
aktuella krav? 

Ja [ ]  

10.2 Behöver operatör. underhållspersonal ytterligare 
utbildning? 

Ja [ ]  

10.3 Besiktning/kontroll av cisterner, tryckkärl, 
maskindrivna portar, lyftutrustning, larmutrustning 

Ja [ ]  

11 Tillstånd   
11.1 Ryms förändringen inom bef. miljötillstånd? Ja [ ]  
11.2 Anmälningsärende? Ja [ ]  
11.3 Miljöaspekter Ja [ ]  
11.4 Ryms förändringen inom tillstånd för brandfarlig 
vara? 

Ja [ ]  

11.5 Hetarbetstillstånd Ja [ ]  
11.6 Körtillstånd för truck/travers Ja [ ]  
11.7 Arbetstillstånd: cisterner, tankar etc. Ja [ ]  
11.8 Byt och lås Ja [ ]  
11.9 Härdplastarbete Ja [ ]  
11.10 Fototillstånd Ja [ ]  
12 Riskanalys   
12.1 Riskanalys har utförts av…………………………….. 
vid datum……………………….. 

Ja [ ]  

13 Lagar och förordningar   
12.1 Har projektet medfört att ny lagstiftning blir 
tillämpbar? 

Ja [ ]  

12.2 Har sektionerna för arbetsmiljö och säkerhet samt 
miljö och kvalitet informerats? 

Ja [ ]  

13 Arbete i explosionsfarlig miljö   
13.1 Kommer arbetet bedrivas i klassat område 
(explosion)?  

Ja [ ]  

13.2 Efter projektet, kommer området behövas klassa om? Ja [ ]  
14 Språk   
14.1 Kan alla inblandade tala och förstå svenska? Ja [ ]  
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Miljö- och skyddsrond används för att identifiera risker innan det sker ett tillbud eller olycka. 
Kan man identifiera risker och åtgärda dessa innan olyckan sker bidrar detta till en säkrare 
arbetsmiljö för de anställda och en högre lönsamhet för företaget. 
1. Syfte 
 
Miljö- och skyddsrondernas syfte är att identifiera risker och följa upp arbetet med miljö- och 
arbetsmiljöledningssystem på arbetsplatserna, ge underlag för åtgärdsplanering samt till 
uppföljning av att åtgärder vidtagits och fått avsedd effekt. Rutinerna ska ingå som en naturlig 
del av arbetsplatsens verksamhet. 
2. Metod, frekvens 
 
Miljö- och skyddsrond skall normalt genomföras minst en gång per månad. Under projekt har 
man oftast en tätare frekvens. 
3. Medverkande 
 
Rond utförs vanligtvis av skyddsgrupp, det vill säga arbetsledare och skyddsombud. Vid 
önskemål eller vid speciellt tillfälle kan annan person delta. Det ligger i chefens ansvar att 
kalla till rond. 
4. Dokumentation 
 
Rond ska dokumenteras enligt bifogade Miljö- och skyddsrondsprotokoll se bilaga 1 (finns 
även som wordmall på intranätet). De anmärkningar som noteras ska vara beskrivna, förslag 
till åtgärd skall finnas, åtgärderna skall vara tidssatta samt att drivningsansvarig skall vara 
utsedd och namngiven. Till en av de medverkande fördelas drivningsansvaret för att 
åtgärderna kommer till en chef som har befogenhet att fatta beslut om ärendet. Chefen har 
ansvar för att avvikelsen blir behandlad, även om någon annan ska utföra åtgärden. 
 
Eventuella kvarstående punkter ska föras upp på arbetsplatsens handlingsplan. 
 
Personalen ska informeras om resultatet från miljö- och skyddsronden. 
5. Checklista 
 
Som stöd för rondens systematiska genomförande används ”Checklistor arbetsmiljö”. De som 
genomför ronden väljer de checklistor som anses vara mest lämpliga på just den aktuella 
arbetsplatsen/sektionen/gruppen. Checklista angående brand, bilaga X, skall alltid ingå. 
Ronden skall omfatta minst två och max tre checklistor.  
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Bilaga 1 
Miljö- och skyddsrondsprotokoll 
 
Protokoll fört vid rond på: 
Datum: 
Rond utförs av: 
Chef: 
Skyddsombud: 
Övriga medverkande: 
Föregående rond utfördes: 
Ronden är utförd enligt följande checklistor: 
 Brandskydd                                                                            
Kvarstående 
punkter: 
 
Beskrivning av 
problem 

Förslag till 
åtgärd 

Klart senast Risknivå (hög, 
mellan, låg) 

Ansvarig 

     
     
     
     
     
     
     
Nya punkter: 
 
Beskrivning av 
problem 

Förslag till 
åtgärd 

Klart senast Risknivå (hör, 
mellan, låg) 

Ansvarig 

     
     
     
     
     
     
Övriga synpunkter: 
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CHECKLISTA – ARBETSMILJÖ         BILAGA 2 

 
Arbetsmiljöarbete/systematiskt arbetsmiljöarbete s. 5 
Arbetslokaler s. 5 
Arbetsställningar-/rörelser/fysisk belastning s. 6 
Belysning/ljusförhållanden mm s. 6 
Buller/vibrationer s. 7 
Bildskärmsarbete s. 7 
Brandskydd s. 8 
Elanläggning/elmateriel s. 9 
Kemiska och biologiska ämnen/lösningsmedel/gaser s. 9 
Lyft- och transportanordningar/lyftredskap s. 10 
Klimat/ventilation s. 10 
Personalutrymmen s. 11 
Maskiner/arbetsutrustning s. 11 
Psykiska och sociala aspekter s. 12 
Personlig skyddsutrustning s. 12 
Transport av farligt gods s. 13 
Stegar/ställningar s. 13 
Yttre miljö s. 14 
Tryckkärl/rörledningar s. 15 
Bestämmelser av grundläggande karaktär s. 15 
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                BILAGA 2 
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BRAVIKENS ARBETSMILJÖPOLICY 
 
Bravikens Pappersbruk skall bedriva en verksamhet som leder till en hög säkerhetsnivå och i 
övrigt god arbetsmiljö. Det ligger i företagets intresse att upprätthålla en hög standard på 
vår arbetsmiljö eftersom en god arbetsmiljö är ett konkurrensmedel som främjar både 
företag, personal och samhälle. Vid störningar i verksamheten ska omsorg om hälsa och 
miljö prioriteras. 
 
Bravikens arbetsmiljöpolicy innebär att; 
 
• den totala sjukfrånvaron inte överskrider 4 %. 
 
• Braviken inte har några arbetsskador som medför sjukskrivning. 
 
• ledningen och medarbetarna tillsammans skapar en företagskultur där det förebyggande systematiska 

arbetsmiljöarbetet genomsyrar all verksamhet. 
 
• arbetsmiljöarbetet bedrivs i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och 

företagshälsovård så att erfarenheter och synpunkter tas tillvara.  
 
• uppgiftsfördelningen inom arbetsmiljöarbetet är klar och tydlig och utgå från befintlig organisation. 
 
• varje anställd visar ett personligt ansvar för arbetsmiljön i det dagliga arbetet och arbeta för ständiga 

förbättringar. 
 
• arbetsmiljöarbetet leds mot överenskomna arbetsmiljömål och nyckeltal. 
 
• arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet minst uppfyller och gärna överträffar kraven i tillämplig lagstiftning och 

avtal som Bravikens verksamhet omfattas av. 
 
• chefer/arbetsledare samt övrig personal, vars beslut kan påverka arbetsmiljön, har kunskap om aktuella lagar, 

regler och avtal samt kompetens att tillämpa dem inom det egna ansvarsområdet. 
 
• samtliga arbeten där det misstänks finnas en utökad risk är riskbedömda. Chefer/arbetsledare samt övrig 

personal, vars beslut kan påverka arbetsmiljön, väl känner till de risker som berör det egna ansvarsområdet. 
 
• arbetsmiljöfrågorna har erforderlig omfattning i den introduktion som företaget ger alla nyanställda och 

omplacerade. 
 
• företaget strävar efter begränsad användning av kemikalier i enlighet med utbytesprincipen, det vill säga att 

farliga kemikalier byts ut mot mindre farliga kemikalier. 
 
• medarbetare som av olika själ har svårt att utföra ordinarie arbete erbjuds andra arbetsuppgifter. 
 
• vi håller hög motivation och kompetensnivå samt ökar samhörigheten och förståelsen för andra yrken inom 

företaget, exempelvis genom att ”gå bredvid” eller hjälpa till på annan avdelning. 
 
• alla medarbetare har medarbetarsamtal varje år. 
 
• arbetsmiljöarbetet inriktas för att samverka med Holmens Personalpolicy samt Bravikens övriga policys 

beträffande; droger, jämställdhet, kvalitet, miljö, rehabilitering, kränkande särbehandling samt rekrytering.
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Rutin för arbetsmiljö-
organisationen 

 
Vi på Braviken arbetar för att anställda skall få en säkrare arbetsplats och att företaget på så 
sätt ska få en nöjdare personal, bättre goodwill samt högre lönsamhet.  
 
För att få en fungerande och framgångsrik arbetsmiljöorganisation har ett antal övergripande 
rutiner tagits fram. För att se detaljerna hänvisas till samverkansavtalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Skydds-
kommittén

Informations-
grupp Projekt

Arbetsgrupper 

Trafik-gruppen 

Bradskydds-
gruppen

Kemikalie-
gruppen

Lokala 
arbetsmiljökom

mittéer

Rehabgruppen 

FHV-gruppen 

ARBETS-
MILJÖ
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Rutin för samverkan 
 
För att kunna arbeta på ett effektivt sätt krävs samverkan mellan olika parter inom företaget. 
Genom att ha en bra samverkan sparar man tid och energi och arbetet flyter på bättre. Detta 
lönar sig både för företaget i avseende som ekonomi samt personalens delaktighet. 
 
För att samverkan ska fungera bra finns ett samverkansavtal. 
 
Avtalet omfattar följande: 
 
§ 1  Målsättning 
§ 2  Samverkan 
§ 3  Arbetsmiljö och arbetsorganisation 
§ 4  Arbetstagarkonsult 
§ 5  Fackligt kontaktarbete 
§ 6  Förhandlingsordning 
§ 7  Giltighetstid 
 
För att se detaljer hänvisas till samverkansavtalet. 

MBL kommittén 

Matrådet 

Budgetmöte 

Etreprenad-rådet 

Lokala förslags-
kommittéer 

Förslags-
kommittén 

Arbetsplats- 
träffar 

Jämställdhets-
rådet 

Personal-
utv.rådet 

INFO/SA
MVERKA

MBR-L

MBR-HP

HEWC 

ATR 
Holmen Paper

MBR-K

ATL  
HOLMEN AB 

FACKLIG 
SAMVERKAN 
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RUTIN FÖR 

SANKTIONSSYSTEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ALLMÄNT ........................................................................................................................... 2 

2. DEFINITIONER .................................................................................................................. 2 

3. HÄNDELSEFÖRLOPP....................................................................................................... 3 
 

BILAGA 1 VARNING - ERINRAN 
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Ett bra och trivsamt arbetsklimat samt en säker arbetsmiljö gynnar företaget. För att få detta 
är det en förutsättning att alla medarbetare följer de regler och lagar som gäller på bruket. 
För att garantera att detta sker samt att ingen blir särbehandlad på något vis har Braviken ett 
sanktionssystem. 
 
1. Allmänt 
 
Då en medarbetare inte följer Bravikens regler och lagar träder sanktionssystemet i kraft. 
 
• Vid första avvikelsen ges en tillsägelse. 
• Vid andra avvikelsen ges en varning. 
• Vid tredje avvikelsen ges en andra varning 
• Vid fjärde avvikelsen blir det förflyttning av vederbörande om detta är möjligt annars 

måste anställningen omprövas. 
• Vid femte avvikelsen blir vederbörande avskedad. 
 
Tillsägelsen, varningen, omplaceringen eller uppsägningen måste vara sakligt grundade och 
ske snabbt, senast två månader efter avvikelsen, och tydligt.  
 
2. Definitioner 
 
Tillsägelse 

Muntlig tillrättavisning om att vederbörandes uppträdande eller agerande inte är acceptabelt. 
 
Varning 
Muntlig och skriftlig tillrättavisning om att vederbörandes uppträdande eller agerande inte är acceptabelt samt att 

fler varningar kan leda till omplacering eller omprövning av anställningen. 
 
Avvikelse 
Då en medarbetare bryter mot lagen, Bravikens regler eller beter sig olämpligt. 
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3. Händelseförlopp  
 

Första tillsägelsen är muntlig då chefen tar kontakt med vederbörande och meddelar att detta beteende inte är 
acceptabel och det vid upprepning kan leda till en varning. 

 
Varningarna är muntliga och skriftliga. Detta sker genom att vederbörande kallas till samtal 
med chefen samt en neutral person exempelvis en fackligt förtroendeman. Vi detta möte 
skrivs en varning enligt blankett se bilaga 1. Dessutom klargörs att efter två varningar kan en 
ytterliga avvikelse leda till omplacering om så är möjligt, annars måste anställningen 
omprövas. 
 
Vid fjärde avvikelsen krävs, då vederbörande är facklig medlem, förhandling med facket 
angående omprövning av anställning. 
 
Då en medarbetare vållar risk för en annan medarbetares hälsa eller liv kan 
arbetsmiljöinspektionen bil insatt och omedelbar avskedning vidtagas. 
 
Se även gällande lagstiftning. 
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Bilaga 1 
Varning – Erinran 
 
Anställd 
Förnamn Efternamn 

Person-/anställningsnummer 

Adress Postadress 

Telefonnummer Mobilnummer 

E-adress 

 
Arbetsgivare 
Företagsnamn Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Adress Postadress 

Telefonnummer Faxnummer 

E-postadress 

 
Du har försummat dina skyldigheter i anställningen genom att: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ser allvarligt på det som hänt och vill på detta sätt erinra Dig om de skyldigheter Du har i 
Din anställning. Vi vill också erinra om att fortsatt misskötsamhet kan medföra uppsägning 
enligt lagen om anställningsskydd. 
 
Underskrifter 
Ort och datum Ort och datum 

Arbetsgivarens underskrift 

 

Anställds underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Checklista för 
härdplastarbete. 

 
Vid arbete med härdplaster skall följande checklista gås igenom. 
Checklistan sparas i två år efter utfört arbete och förvaras hos berörd chef. 
För detaljer kring detta arbete hänvisas till aktuell AFS. 
Efter utfört arbete skall en uppföljning genomföras. 
 

CHECKLISTA FÖR HÄRDPLASTARBETE 
Skall fyllas i innan arbete med härdplast påbörjas. Skyddsombud skall medverka. 
 
Arbete:……………………………………… Plats:………………………………………… 
 
Ansvarig chef: ……………………………… Skyddsombud: ………………………………. 
 
Datum: ………………………………………  Paragraferna nedan är hämtade ur AFS 1996:4 

och AFS 2005:14 
 

Aktivitet Uppfylls
Ja/Nej 

Kommentar/Åtgärd Kvittering av åtgärd 
Klar Signatur 

Gäller ovanstående AFS:ar för 
detta arbete? 

   

5 § Är ledare och utförare, 
städpersonal, utbildad? 

   

6 § Uppnås betryggande 
säkerhet vid arbetets utförande? 
Instruktion, hudkontakt 
exposition, säkerhetsdatablad, 
skyddsblad 

   

7 § Utsugsanordning?    
8 § Blandningsplats    
9 § Ventilationsförhållanden 
- obehöriga äga ej tillträde   
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Aktivitet Uppfylls

Ja/Nej 
Kommentar/Åtgärd Kvittering av åtgärd 

Klar Signatur 
10 § Förebyggande av 
luftförorening. 

   

-skyltning, avspärrning, kan 
andra personer bli exponerade, 
kan lukt spridas till andra 
lokaler. 

   

11§ Sprutning    
12 § Lämplig arbetsmetod och 
utrustning 

   

14 § Kontroll av luftförorening 
(mätning med personburen 
utrustning) 

   

15 § Läkarundersökning 
genomförd innan start av arbetet 

   

16 § Omfattning av 
läkarundersökning 

   

17 § Ny läkarundersökning vid 
besvär 

   

18 § Utökad medicinsk kontroll, 
periodisk läkarundersökning. 

   

19 § tre – sex månader ny 
kontroll 

   

20 § Är resultatet från 
kontrollen ok? 

   

23 § Rutin för rengöring av 
lokaler, inredning, utrustning. 
Plan för sanering. Personalen är 
informerad. 

   

24 § Källsortering, korrekt 
märkta kärl, behov av utsug 

   

25 § Personlig skyddsutrustning, 
rätt typ av andningsskydd, 
ögonskydd, skyddshandskar, 
skyddskläder, ögonspolning 

   

 
Uppföljning av det utförda arbetet. Fungerade rutinen eller behöver den utvecklas? 
  Ja   Nej  
 
Förslag till förbättringar: 
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RUTIN FÖR ANMÄLAN AV 
FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG, 

TILLBUD, FÄRDOLYCKSFALL, 
ARBETSSKADA, NOLLOLYCKA 

SAMT ARBETSSJUKDOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SYFTE................................................................................................................................... 2 

2. ALLMÄNT ........................................................................................................................... 2 

2.1 DEFINITIONER ................................................................................................................... 2 
2.2 FÖRESTÅNDARE FÖR BRANDFARLIG VARA, GASOLFÖRESTÅNDARE................................... 3 
2.3 RUTINER............................................................................................................................ 3 

3. ANMÄLAN I LISASYSTEMET ........................................................................................ 3 

4. UPPFÖLJNING ................................................................................................................... 5 

5. ANMÄLAN TILL TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA - TFA. ....... 5 

6. SPECIELLA UTREDNINGAR.......................................................................................... 5 
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För få en säkrare och bättre arbetsplats krävs att alla tar ett ansvar för att rapportera tillbud, 
nollolycksfall, arbetsskador med mer. Dessutom är det viktigt att vi alla funderar på hur vi 
kan förbättra vår arbetsmiljö och ger förslag till detta. På detta viset får vi en trevligare och 
säkrare arbetsplats samtidigt som det gynnar lönsamheten för företaget. 
 
1. Syfte 
 
Syftet med denna instruktion är att: 
 

− se till att gällande lagstiftning följs 
− få underlag för förebyggande åtgärder 
− klargöra interna regler om anmälan av tillbud, arbetsskada, färdolycksfall och 

arbetssjukdom 
− klargöra ansvarsfördelningen inom företaget samt kontakterna med berörda 

myndigheter 
− informera om vilka åtgärder som skall vidtas vid inträffat tillbud, arbetsskada, 

färdolycksfall samt arbetssjukdom. 
 
2. Allmänt 
 
Med uttrycket tillbud/arbetsskada avses i denna instruktion färdolycksfall, tillbud, 
arbetsskada och arbetssjukdom. 

2.1 Definitioner 
 
Färdolycksfall 
Olycksfall vid ordinarie färdväg till eller från bostad - arbetsplats. 
 
Förbättringsförslag/Avvikelse 

Man kan lägga förslag på förbättringar inom arbetsmiljöområdet utan att det har inträffat ett tillbud/skada. 
 
Tillbud 
En plötslig händelse som kunde ha föranlett en personskada. Oj! 
 
Nollolycka 

Olycksfall i arbetet som orsakat besvär/skada på person. En nollolycka leder ej till sjukskrivning. Aj! 
 
Arbetsskada 
Olycksfall i arbetet som orsakat besvär/skada på person. En arbetsskada leder till 
sjukskrivning i en dag eller mer. Personen behöver inte kunna uppvisa besvär vid 
rapporteringstillfället, besvär kan uppkomma senare. Aj! 
 
Arbetssjukdom 
En personskada som inte är orsakad av en plötslig yttre oförutsedd händelse mot kroppen. 
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Olycka vid anläggning för brandfarlig vara 
En händelse som orsakat personskada, förgiftning, brand, explosion eller egendomsskada på 
eller invid anläggning för brandfarlig vara. 
 
Tillbud vid anläggning för brandfarlig vara 
En händelse som skulle kunnat leda till olycka vid anläggning för brandfarlig vara. 
Dessutom räknas säkerhetsrelaterade funktions- eller komponentfel som tillbud. 

2.2 Föreståndare för brandfarlig vara, Gasolföreståndare 
 
En föreståndare skall vara lämplig för uppgiften samt ha goda kunskaper om och god 
erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet som importen eller hanteringen ingår 
i. Statens räddningsverk får föreskriva om särskilda krav på kompetens hos föreståndare. 

Föreståndaren ansvarar för att importen eller hanteringen bedrivs enligt gällande föreskrifter 
och villkor. En tillståndshavare skall se till att föreståndare ges de befogenheter och 
möjligheter i övrigt som behövs för att de skall kunna fullgöra detta ansvar.  

 
En eller flera av företaget utsedda personer som ansvarar för att tillståndspliktiga 
anläggningar för brandfarlig vara drives och underhålles på ett säkert sätt enligt tillämplig 
lagstiftning.  
Föreståndare för Brandfarlig vara är Säkerhetschefen, ersättare är arbetsledaren för 
Förråd/produktmaterial och Gasolföreståndare är chefen för Transport ersättare är 
Säkerhetschef. 
 

3. Anmälan i Lisasystemet 

3.1 Rutiner 
 
Chefen ansvarar för att den skadade omhändertas och att tillbudet/arbetsskadan rapporteras. 
En anmälan skall göras när det har inträffat tillbud/skada eller när en arbetstagare så begär. 
När anmälan sparas i Lisaprogrammet går det automatiskt ut ett mail för kännedom till 
berörda personer inom bruket. 

3.2 Tillbud/förbättringsförslag 
 
Samtliga anställda får registrera tillbud/förbättringsförslag i Lisasystemet. Den som registrerar 
händelsen ska ange sitt namn. Syftet med detta är att man lättare kan återkomma om 
kompletteringar etc. 

3.3 Nollolycka/Arbetsskada/Arbetssjukdom 
 
Endast chefer/arbetsledare får regisrtrera arbetsskador och arbetssjukdomar. Med skador 
menas Nollolyckor/arbetsskador och arbetssjukdomar. 
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Fyll alltid i blankettens tillämpbara delar så tydligt som möjligt. Det är viktigt att punkten om 
vidtagna åtgärder och/eller förslag på åtgärder är riktigt ifylld. Detta eftersom 
Försäkringskassan sänder anmälan vidare till Arbetsmiljöinspektionen som gör en bedömning 
om en utredning, alternativt ett besök skall genomföras.  
 
Nollolycka/arbetsskada och arbetssjukdom skall anmälas till Försäkringskassan. 
Arbetsmiljöassistenten kontrollerar vad som har registrerats och om det behöver kompletteras 
tas kontakt med berörda. Därefter tar assistenten ut en pappersanmälan på Försäkringskassans 
blankett och sänder den för påskrift av chef, skyddsombud och den skadade. Efter påskrift går 
blanketten tillbaka till assistenten som sedan sänder originalet till Försäkringskassan. Kopior 
på den undertecknade blanketten distribueras ut av assistenten till berörd chef, den skadade, 
skyddsombudet samt arbetsställets huvudskyddsombud. Kopia på den sända blanketten skall 
sparas hos den berörde chefen och PBAM. 

3.4 Allvarligt tillbud/arbetsskada 
 
Allvarligt tillbud/arbetsskada ska omedelbart rapporteras till Skyddschefen som tillsammans 
med ansvarig chef bedömer om tillbudet/arbetsskadan ska anmälas till 
Arbetsmiljöinspektionen.  
 
Tillbud vid anläggningar för brandfarlig vara skall dessutom anmälas till föreståndaren.  
Vid olycka eller tillbud vid anläggning för brandfarlig vara, skall föreståndaren rapportera till 
kommunens räddningsnämnd enligt tillämplig lagstiftning. Rapporten Brandtillbudsrapport 
fylls i av skiftgående arbetsledare när det har uppstått ett brandtillbud.  
 
När berörd chef får reda på att det inträffat en skada är chefen skyldig att se till att anmälan 
skrivs.  
 
Anmälan bör vara registrerad i Lisaprogrammet snarast möjligt och inom en vecka från det att 
händelsen inträffade. 
 
Huvudregeln är att händelsen skall registreras på den avdelning där den berörda är registrerad. 
 
Anmälan skall skrivas i samråd med skyddsombudet. Den skadade bör om möjligt medverka 
vid framtagningen av anmälan. Rapport skickas till berör chef, skyddsombud och den skadade 
samt berörd avdelning. 

3.4 Statistik över tillbud, arbetsskador 
 
Samtliga anställda kan ta fram statistik ur Lisasystemet. En Bravikenstatistik tas fram av 
arbetsmiljöassistenten månadsvis och den läggs ut på intranätet där intresserade kan titta eller 
skriva ut den. Statistiken ackumuleras och vid årets slut är årsstatistiken klar. 
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Inom KTT-gruppen tas en jämförande statistik fram en gång per kvartal, Holmenstatistik tas 
fram en gång per år och statistik över europabruken tas fram en gång per år. Även denna 
statistik läggs ut på intranätet. 
 
4. Uppföljning 
 
På mötena i de lokala arbetsmiljökommittéerna informeras om hur läget är beträffande 
inträffade fall och hur långt uppföljningen har kommit.  
 
5. Blanketter 

5.1 Anmälan till Trygghetsförsäkring vid Arbetsskada - TFA. 
 
TFA-försäkringen gäller alla anställda. Vid sjukskrivning 14 dagar eller mer eller om skadan 
efter läkarbesök medfört kostnader eller sveda och värk som inte ersätts av  
Försäkringskassan, ska anmälan göras till Trygghetsförsäkring vid arbetsskada -TFA. 
Blanketten sänds till den skadade från Arbetsmiljöavdelningen där det framgår på 
sjukskrivningsblanketten att det är en arbetsskada/sjukdom. 
Ytterligare information ges av personalavdelningen.  
 

5.2 Blankett till försäkringskassans  
 
Denna blankett tas fram för nollolyckor, arbetsskador och arbetssjukdomar. 
Arbetsmiljöassistenten skriver ut en blankett från Lisasystemet. Denna sänds till berörd chef, 
skyddsombud och den skadade för undertecknande. Därefter sänds den tillbaka till 
arbetsmiljöassistenten som kopierar och distribuerar blanketten till huvudskyddsombudet, 
personalavdelningens ansvarige för försäkringsfrågor, företagshälsovården samt 
försäkringskassan. 
 
6. Speciella utredningar 
 
I de fall Försäkringskassan, AFA eller annat försäkringsbolag begär ytterligare uppgifter 
angående en skada handläggs detta av Personalavdelning/Arbetsmiljö säkerhet. 
 
Vid besök av Yrkesmedicinska kliniken, Arbetsmiljöinspektionen svarar skyddsingenjör för 
dessa besök. 

Vid besök från Räddningsverket/Räddningstjänsten svarar Säkerhetschefen för dessa besök. 
Huvudskyddsombuden skall erbjudas att medverka vid dessa besök.  
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Lista över lagar 
AFS:   
   
Anteckningar om jour, övertid och mertid      AFS 1982:17  

AFS 1998:4  Användning av arbetsutrustning   
AFS 2004:5 

Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3  
Användning av pressar och gradsaxar AFS 1999:8  
Användning av motorkedjesågar och röjsågar AFS 2000:2  
Användning av traktorer  AFS 2004:6  
Användning av trycksatta anordningar AFS 2002:1  
Arbete i explosionsfarlig miljö AFS 2003:3  
Arbete i motorbranschen AFS 1998:8  
Arbete i slutet utrymme AFS 1993:3  
Arbete i stark värme AFS 1997:2  
Arbete med hjul och däck AFS 1985:9  
Arbete vid bildskärm AFS 1998:5  
Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1  

AFS 2000:42  Arbetsplatsens utformning 
AFS 2003:1 
AFS 1996:13  
AFS 2000:26 

Asbest                                                                                    

AFS 2005:7  
AFS 1989:9  Asbestfria friktionsbelägg till fordon 
AFS 1991:3 

Avloppsanläggningar AFS 1984:15  
Bekämpningsmedel AFS 1998:6  
Belastningsergonomi AFS 1998:1  
Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005:3  
Besiktning av lyftanordningar och andra tekniska anordningar                          AFS 2003:6  
Blybatterier AFS 1988:4  
Buller AFS 2005:16  

AFS 2000:35  
AFS 1984:2  

Bultpistoler 

AFS 1994:18  
Bygghissar och byggkranar                                       Anv. 58 AFS 1993:48  
                                                                                  Anv.131  AFS 1994:42  
 AFS 1994:44  
Byggnads- o anläggningsarbete AFS 1999:3  
Ensamarbete AFS 1982:3  
Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor                                                     AFS 2005:19  
Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7  
Gaser AFS 1997:7  

AFS 2001:4  Gasflaskor                                                                1996:10,11,12 
AFS 2002:3  
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Gräsklippare o enaxliga trädgårdstraktorer  AFS 1985:7  
 AFS 1991:1  
 AFS 1993:54  
Gravida och ammande arbetstagare AFS 1994:32  
Hamnarbete AFS 2001:9  
HIV-testning i arbetslivet AFS 1988:1  
Hygieniska gränsv. och åtgärder mot luftföroreningar AFS 2005:17  
Härdplaster AFS 2005:18  
Högfrekventa elektromagnetiska fält AFS 1987:2  
Högtryckssprutning AFS 1994:54  
Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4  
Kontaktlinser i arbetslivet AFS 1985:8  
Kränkande särbehandling i arbetslivet AFS 1993:17  

AFS 1992:16  
AFS 2000:17  

Kvarts 

AFS 2005:10  
Laboratoriearbete med kemikalier AFS 1997:10  
Laser AFS 1994:8  
Lyftblockskätting                                                          Meddelande AFS 1974:23  

AFS 1985:13  Lyftbord 
AFS 1993:29  

Manhål på vissa behållare AFS 1985:10  
Manuell hantering AFS 2000:17  

AFS 1984:16  
AFS 1991:4  

Maskiner för papperstillverkning 

AFS 1994:54  
AFS 1994:48  Maskiner och vissa andra tekniska anordningar 
AFS 2000:38  
AFS 2000:6  Mast- och stolparbete 
AFS 2005:11  

Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6  
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta,toxinpåverkan överkänslighet AFS 2005:1  

AFS 1996:1  Minderåriga 
AFS 2000:31  

Motorbränslen AFS 1992:18  
Oljor AFS 1986:13  
P C B AFS 1985:1  

AFS 1983:5  
AFS 1987:3  

Personlyft med kran 

AFS 1994:40  
Psykiska o soc. aspekter på arbetsmiljön AFS 1980:14  
Skydd mot blodsmitta AFS 1986:23  
Skydd mot skada genom fall AFS 1981:14  
Skydd mot skada genom ras AFS 1981:15  
Slipmaskiner och slipverktyg AFS 19897:18  
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AFS 1989:11  
AFS 1991:5  
AFS 1993:32  

Smältsvetsning och termisk skärning AFS 1992:9  
AFS 1984:3  
AFS 1990:1  

Spikpistoler 

AFS 1993:33  
AFS 1986:29  Sprutmålning 
AFS 1992:4  

Stegar och arbetsbockar AFS 2004:3  
AFS 1990:12  
AFS 1994:14  
AFS 1995:7  
AFS 2003:5  

Ställningar                                                                 Anv. 19:7 

AFS 2004:4  
AFS 2004:1  Syntetiska oorganiska fibrer   
AFS 2005:13  
AFS 2001:1  Systematiskt arbetsmiljöarbete 
AFS 2003:4  

Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar AFS 2005:2  
Transportörer                                                             Anv.128   

AFS 1986:24  
AFS 1993:1  
AFS 1993:59  

Truckar 

AFS 1995:2  
AFS 1999:4  Tryckbärande anordningar 
AFS 2000:41  
AFS 1994:53  Tryckkärl  
AFS 2000:39  
AFS 1985:14  Tryckprovning 
AFS 2000:22  

Trämögel, upphävande av arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter  AFS 1988:6  
Underhåll av teknisk anordning AFS 1991:6  

AFS 1996:7  Utförande av personlig skyddsutrustning 
AFS 2000:37  
AFS 1995:5  
AFS 2000:23  

Utrustningar för explosionsfarlig miljö 

AFS 2000:40  
Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser  AFS 1997:11  
Vibrationer AFS 2005:15  
Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:29  
Växlingsarbete AFS 1986:11  

AFS 1980:19  Överlastdon, kranar 
AFS 1993:35  
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BFS:   
   
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag för åtgärder mot radon i 
dricksvatten BFS 1997:48 RID 1 

 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av fristående sakkunniga 
kontrollanter inom brandområdet BFS 1996:54 SAK 1 

 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgokännande och tillverkningskontroll BFS 1995:6 TYP 1  
Hissar och andra motordrivna anordningar BFS 1994:25  

Boverkets föreskrifter om vatten- och värmemätare 
BFS 1994:26 VOV 1 med 
ändringar 

 

Boverkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd) 
BFS 1993:58 BKR 94:1 
med ändringar 

 

Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) 
BFS 1993:57 BBR 94:1 
med ändringar 

 

Boverkets föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem 
BFS 1991:36 - ÖVR med 
ändringar 

 

   
EEG:   
   
Arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. Förordning (EEG) nr 1612/68  
Tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71. Förordning (EEG) nr 574/72  
   
EG rådet:   
Rådets förordning om änmen som bryter ned ozonskiktet EG 3093/94  
Rådets förordning om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och 
från Eropeiska gemenskapen EG 259/93 

 

   
ELSÄK-FS:   
   
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö 
(ATEX) ELSÄK-FS 1995:6 

 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet m.m. vid elinstallationsarbete samt 
allmänna råd om tillämpningen av dessa ELSÄK-FS 1996:2 

 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska 
starkströmsanläggningar samt allmänna råd om  ELSÄK-FS 1999:5 

 

tillämpninfen av dessa   
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss elektrisk material samt allmänna råd om 
dessa föreskrifters tillämpning ELSÄK-FS 2000:1 

 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om avgift för meddelande av behörighet att utföra 
elinstallationsarbete ELSÄK-FS 2001:1 

 

Eläskerhetsverkets föreskrifter om energieffektivitetskrav för kopplingsdon till 
lysrör ELSÄK-FS 2002:1 

 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt 
allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning ELSÄK-FS 2003:2 

 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara 
utförda samt allmänna råd om  ELSÄK-FS 2004:1 

 

tillämpningar av dessa föreskrifter   
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ISPS:   
   
Lagen om sjöfartsskydd ISPS  
   
LIVSFS:   
   
Dricksvatten LIVSFS 2005:10  
   
NFS/SNFS:   
   
Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS 1997:2  
Naturvårdeverkets föreskrifter om betalning av miljösanktionsavgifter SNFS 2002:16  
Föreskrifter om högsta tillåtna halt i luft av sot (svävande artiklar) SNFS 1993:11  
Föreskrifter om högsta tillåtna halt i luft av kvävedioxid  SNFS 1993:12  
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om utsläppsrätter för koldioxid NFS 2005:6  
Naturvårdesverkets allmänna råd om miljökonsekvensbeskrivningar NFS 2001:9  
Naturvårdesvekets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken NFS 2004:8  
Naturvårdsverkets föreskrifter om tidpunkt för anmälan av anmälningspliktig verksamhet 
inkl. allmänna råd NFS 2000:14 

 

Föreskrifter om skydd mot vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor SNFS 1990:5  
Naturvårdsverkets allmänna råd om Natura 2000 till kap 7. Miljöbalken samt till till 
förordningen 1998:1252 NFS 2003:17 

 

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av 
brandfarliga vätskor NFS 2003:24 

 

Naturvårdsverkets allnänna råd till avfallsförordningen (2001:1063) avseende farligt avfall NFS 2004:14  
Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och författande om mottagning av 
avfall NFS 2004:10 

 

Naturvårdesverkets föreskrifter om allnänna råd om hantering av brännbart avfall och 
organiskt avfall NFS 2004:4 

 

Naturvårdsverkets allnänna råd till 3-33 §§ förordning (2001:512) om deponering av avfall NFS 2004:5  
Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av farligt avfall NFS 2005:3  
Föreskrifter om uppföljning av angiven insamlingsnivå m.m. För returpapper SNFS 1996:15  
Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll  NFS 2001:2  
Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter NFS 2000:13  
Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade labratorier  SNFS 1991:11  
Naturvårdsverkets föreskrifter om utsläpp till  luft av svaveldioxid, kvävedioxid och stoft, 
från  NFS 2002:26 

 

förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50MW eller mer   
Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning NFS 2002:28  
Föreskrifter om kontroll av utsläpp av kvävedioxider och svaveldioxider till luft från 
förbränning i fasta anordningar SNFS 1991:4 

 

Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa 
varksamheter; inkl. allmänna råd NFS 2000:15 

 

Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande va miljöavgift på utsläpp 
av kvävedioxid vid energiproduktion NFS 2004:6 

 

Föreskrifter om miljöavgift på utsälpp av kvävedioxider SNFS 1992:7  
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Naturvårdsverkets föreskrifter om betalning av miljösanktionsavgifter NFS 2002:16  
Naturvårdvekets allnänna råd om tillståndsprövning av hamnar NFS 2003:18  
Kungörelse med förskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga 
CFC, haloner,  SNFS 1992:16 

 

HCFC och HFC (Köldmediekungörelsen)   
Naturvårdverkets föreskrifter om avgifter vid dispenser från förordningen (2002:287) om 
ämnen som bryter  NFS 2003:6 

 

ner ozonskiktet   
Naturvårdsverkets föreskrifter om avsteg från 12 § förordningen (2002:187) om ämnen som 
bryter ner ozonskiktet NFS 2003:5 

 

Naturvårdsverkets allmänna råd till 38-42 §§ förordningen (2001:512) om deponering av 
avfall NFS 2002:17 

 

Föreskrifter om användning av kemiska produkter för bekämpning eller sanering vid 
oljeutsläpp SNFS 1986:6 

 

Statens naturvårdsverks föreskrifter om skydd för grundvatten mot föroreningar med vissa 
ämnen SNFS 1996:11 

 

   
RFFS:   
   
Pensionering RFFS 1987:16  
   
SFS:   
   
Lag (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering 
och  SFS 2005:30 

 

konvertering till förnybara energikällor   
Förordning (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke SFS 2005:229  
Rättelseblad till (SFS 2005:352) som avser ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder... SFS 2005:352  
Naturgaslag (2005:403) SFS 2005:403  
Tillkännagivande (2005:638) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om 
utlämning för brott SFS 2005:638 

 

Smittskyddslag (2004:168) SFS 2004:168  
Smittskyddsförordning (2004:255) SFS 2004:255  
Förordning (2004:283) om sjöfartsskydd SFS 2004:283  
Produktsäkerhetslag (2004:451) SFS 2004:451  
Produktsäkerhetsförordning (2004:469) SFS 2004:469  
Lag (2004:487) om sjöfartsskydd SFS 2004:487  
Järnvägslag (2004:519) SFS 2004:519  
Järnvägsförordning (2004:526) SFS 2004:526  
Förordning (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen SFS 2004:527  
Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön SFS 2004:660  
Förordning (2004:675) om omgivningsbuller SFS 2004:675  
Förordning (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter SFS 2004:989  
Lag (2004:1196) om program för energieffektivisering SFS 2004:1196  
Förordning (2004:1198) om program för energieffektivisering SFS 2004:1198  
Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter SFS 2004:1199  
Förordning (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet SFS 2004:1200  
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Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter SFS 2004:1205  
Lag (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift SFS 2004:1237  
Förordning (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar SFS 2003:65  
Förordning (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram SFS 2003:262  
Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering SFS 2003:307  
Förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om 
allmän försäkring SFS 2003:426 

 

Förordning (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor SFS 2003:477  
Förordning (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad 
energiförsörjning SFS 2003:564 

 

Förordning (2003:623) om arbetsplatsintroduktion SFS 2003:623  
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor SFS 2003:778  
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor SFS 2003:789  
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210  
Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och 
arbetstagare med  SFS 2002:293 

 

tidsbegränsad anställning   
Fordonslag (2002:574) SFS 2002:574  
Fordonsförordning (2002:925) SFS 2002:925  
Förordning (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision SFS 2002:956  
Förordning (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning SFS 2002:986  
Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar 
diskriminering SFS 2002:989 

 

Lag om den officiella statistiken SFS 2001:99  
Förordning (2001:100) om den officiella statistiken SFS 2001:100  
Förordning (2001:127) om sommartid SFS 2001:127  
Tobaksförordning (2001:312) SFS 2001:312  
Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft SFS 2001:527  
Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten SFS 2001:554  
Förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen SFS 2001:707  
Förordning (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning SFS 2001:1084  
Lag (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning SFS 2000:121  
Förordning (2000:124) om radio- och teleterminalutrustning SFS 2000:124  
Förordning (2000:338) om biocidprodukter SFS 2000:338  
Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning SFS 1999:130 

 

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder SFS 1999:132  
Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning SFS 1999:133  
Förordning (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i 
byggnadsverk SFS 1999:371 

 

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor SFS 1999:381 

 

Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor SFS 1999:382 

 

Socialförsäkringslag SFS 1999:799  
Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar SFS 1998:58  
Förordning (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m. SFS 1998:122  
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Personuppgiftslag (1998:204) SFS 1998:204  
Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl SFS 1998:209  
Lag (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m. SFS 1998:284  
Yrkestrafiklagen SFS 1998:490  
Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område SFS 1998:531  
Lag (1998:543) om hälsodataregister SFS 1998:543  
Lag (1998:544) om vårdregister SFS 1998:544  
Yrkestrafikförordningen SFS 1998:779  
Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet SFS 1998:812  
Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet SFS 1998:813  
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning SFS 1998:814  
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998:899  
Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken SFS 1998:900  
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll SFS 1998:901  
Förordning (1998:930) om miljöriskområden SFS 1998:930  
Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken SFS 1998:940  
Förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer SFS 1998:941  
Förordning (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. SFS 1998:942  
Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och 
utförsel av  SFS 1998:944 

 

kemiska produkter   
Förordning (1998:946) om svavelhaltigt bränsle SFS 1998:946  
Förordning (1998:947) om bekämpningsmedel SFS 1998:947  
Personuppgiftsförordning (1998:1191) SFS 1998:1191  
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. SFS 1998:1252  
Förordning (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar SFS 1998:1323  
Förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område SFS 1998:1513  
Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården 
m.m SFS 1998:1518 

 

Förordning (1997:638) om bidrag för åtgärder mot radon i dricksvatten SFS 1997:638  
Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar SFS 1997:982  
Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet SFS 1997:1293  
Patientskadelag (1996:799) SFS 1996:799  
Lag (1996:869) om arbetslivsutveckling SFS 1996:869  
Förordning (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården SFS 1996:933  
Lag (1995:409) om arbetslivsutveckling SFS 1995:409  
Förordning (1995:555) om HFC SFS 1995:555  
Föräldraledighetslag (1995:584) SFS 1995:584  
Anställningsförordning (1994:373) SFS 1994:373  
Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande  SFS 1994:1219 

 

friheterna   
Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck SFS 1994:1236  
Elförordning (1994:1250) SFS 1994:1250  
Lag (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision SFS 1994:1596  
Förordning (1994:1806) om systemansvaret för el SFS 1994:1806  
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Lag om totalförsvarsplikt SFS 1994:1809  
Tobakslagen SFS 1993:581  
Förordning (1993:1057) om viss uppgifts- skyldighet inom hälso- och sjukvården SFS 1993:1057  
Förordning (1993:1065) om teknisk kontroll SFS 1993:1065  
Förordning (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon SFS 1993:1066  
Lag (1992:1119) om teknisk kontroll SFS 1992:1119  
Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet SFS 1992:1512  
Lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon SFS 1992:1514  
Lag (1992:1534) om CE-märkning SFS 1992:1534  
Jämställdhetslag (1991:433) SFS 1991:433  
Lag (1991:1047) om sjuklön SFS 1991:1047  
Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem SFS 1991:1273  
Förordning (1991:1321) om rehabiliteringsersättning; SFS 1991:1321  
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) SFS 1991:1469  
Förordning (1991:1751) om vissa personalfrågor i samband med arbetskonflikter SFS 1991:1751  
Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion SFS 1990:613  
Lag (1990:712) om undersökning av olyckor SFS 1990:712  
Förordning (1990:717) om undersökning av olyckor SFS 1990:717  
Elinstallatörsförordning (1990:806) SFS 1990:806  
Förordning (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m. SFS 1998:122  
Strålskyddslag (1988:220) SFS 1988:220  
Strålskyddsförordning  SFS 1988:293  
Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor SFS 1988:868  
Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor SFS 1988:1145  
Lagen om ersättning och ledighet för närståendevård SFS 1988:1465  
Förordning (1988:1542) om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om SFS 1988:1542  
Lag (1989:225) om ersättning till smittbärare SFS 1989:225  
Lag (1989:253) om allmänna helgdagar SFS 1989:253  
Förordning (1989:263) om särskild hastighetsbegränsning SFS 1989:263  
Plan- och bygglag (1987:10) SFS 1987:10  
Plan- och byggförordning (1987:383) SFS 1987:383  
Lag om styrelserepresentation för de privatanställda SFS 1987:1245  
Förordning om tillämpning av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation SFS 1987:1260  
Lagen om ledighet för svenskundervisning för invandrare SFS 1986:163  
Förordning (1986:198) om provtagning för infektion av HIV; SFS 1986:198  
 
Förordning (1986:203) om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och 
sjukvården SFS 1986:203 

 

Förordning (1986:777) om byggnadstillstånd SFS 1986:777  
Patientjournallag (1985:562) SFS 1985:562  
Förordning (1985:837) om PCB m. m. SFS 1985:837  
Lag (1982:80) om anställningsskydd SFS 1982:80  
Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar SFS 1982:270  
Arbetstidslag (1982:673) SFS 1982:673  
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) SFS 1982:763  
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Lag (1982:821) om transport av farligt gods SFS 1982:821  
Arbetstidsförordning (1982:901) SFS 1982:901  
Förordning (1982:923) om transport av farligt gods SFS 1982:923  
Sekretesslag (1980:100) SFS 1980:100  
Containerförordning (1980:640) SFS 1980:640  
Sekretessförordning (1980:657) SFS 1980:657  
Förordning (1980:659) med bemyndigande att upphäva eller ändra föreskrifter om 
tystnadsplikt SFS 1980:659 

 

Lagen om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan m.m. SFS 1979:1184  
Lag (1978:160) om vissa rörledningar SFS 1978:160  
Förordning (1978:164) om vissa rörledningar SFS 1978:164  
Brottsskadelag (1978:413) SFS 1978:413  
Lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. SFS 1977:266  
Semesterlag (1977:480) SFS 1977:480  
Arbetsmiljölag (1977:1160) SFS 1977:1160  
Arbetsmiljöförordning (1977:1166) SFS 1977:1166  
Förordning (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut SFS 1976:247  
Förordning (1976:248) om tillämpning av lagen (1974:268) med anledning av 
miljöskyddskonventionen  SFS 1976:248 

 

den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige   
Trafikförsäkringsförordning (1976:359) SFS 1976:359  
Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring SFS 1976:380  
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet SFS 1976:580  
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SFS 1974:358  
Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister SFS 1974:371  
Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning SFS 1974:981  
Skadeståndslag SFS 1972:207  
Livsmedelsförordning (1971:807) SFS 1971:807  
Väglag (1971:948) SFS 1971:948  
Vägkungörelse (1971:954) SFS 1971:954  
Strafföreläggandekungörelse (1970:60) SFS 1970:60  
Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt SFS 1970:215  
Lag (1962:381) om allmän försäkring SFS 1962:381  
Brottsbalk (1962:700) SFS 1962:700  
Kungörelse (1958:558) om elektrisk svagströmslednings anordnande i förhållande till 
starkströmsledning SFS 1958:558 

 

Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. SFS 1945:119  
   
SJÖFS:   
   
Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg SJÖFS 2001:12  
   
SOSAR:   
   
Termiskt inomhusklimat SOSAR 1988:2  
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SOSFS:   
   
Sjukskrivning SOSFS 1992:16  
   
SRVFS/SÄIFS:   
   
Sprängämnesinspektionens kungörelse med föreskrifter om godkännande av explosiva varor SÄIFS 1986:2  
Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i 
anslutning till vissa transportmedel SÄIFS 1990:2 

 

 med anslutande allmänna råd. Med ändringar enligt SÄIFS 1995:4 införda.   
Sprängämnesinspektionens förteckning över godkända explosiva varor m.m. SÄIFS 1993:4  

 Sprängämnesinspektionens föreskrifter om varuinformationsblad för brandfarliga och 
explosiva varor och anslutande allmänna råd 

SÄIFS 1994:4 
 

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om tillsyn och olycksrapportering i anslutning till lagen 
(1988:868) om  SÄIFS 1994:5 

 

brandfarliga och explosiva varor   
Sprängämnesinspektionens föreskrifter om förhandsanmälan av brandfarliga och explosiva 
varor som innehåller  SÄIFS 1994:9 

 

nya ämnen   
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd till hantering av 
brandfarliga gaser och  SÄFIS 1995:3 

 

vätskor. Med ändringar enligt SÄIFS 1997:3 införda.   
Statens räddningsverks föreskrifter om fortsatt giltighet för vissa föreskrifter SRVFS 1995:4  
Sprängämnesinspektionens föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga 
varor. Med ändringar enligt  SÄIFS 1995:5 

 

SÄIFS 1996:7 införda.   
Statens räddningsverks föreskrifter om varning utomhus SRVFS 1996:1  
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förbudsanslag och varningsanslag 
samt om märkning av  SÄIFS 1996:3 

 

rörledningar vid hantering av brandfarliga varor   
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av organiska peroxider SÄIFS 1996:4  
Sprängämnesinspektionens förteckning över brandreaktiva varor SÄIFS 1996:5  
Statens räddningsverks föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister SRVFS 1996:6  
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om naturgas SÄIFS 1996:8  
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om öppna cisterner och rörledningar 
m.m. för brandfarliga vätskor SÄIFS 1997:9 

 

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om klassificering av brandfarliga 
gaser och vätskor SÄIFS 1998:3 

 

Sprängämnesinspektionens vägledande förteckning över brandfarliga gaser och vätskor SÄIFS 1998:6  
Statens räddningsverks föreskrifter om utförande, utrustning och användning av skyddsrum SRVFS 1998:6  
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om brandfarlig gas i lös behållare 
m.m. Med ändringar enligt  SÄIFS 1998:7 

 

SÄIFS 2000:3 införda.   
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av väteperoxid SÄIFS 1999:2  
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor. 
Med ändringar enligt  SÄIFS 2000:2 

 

SÄIFS 2000:5 införda.   
Statens räddningsverks föreskrifter om information till allmänheten i händelse av en SRVFS 2000:3  
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nödsituation som medför risk för  
strålning   
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om cisterner, gasklockor, bergrum 
och rörledningar för brandfarlig  SÄIFS 2000:4 

 

gas   
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om gasapparater SÄIFS 2000:6  
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kompetens och utrustning hos 
organ som kontrollerar och  SÄIFS 2000:7 

 

certifierar öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor   
Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods SRVFS 2002:3  
Statens räddningsverks föreskrifter om fortsatt giltighet för vissa föreskrifter som beslutats av 
Sprängämnesinspektionen SRVFS 2003:3 

 

Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet SRVFS 2003:10  
Statens räddningsverks föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll SRVFS 2003:11  
Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3  
Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för 
brandskyddet 

SRVFS 2004:4  

Statens allmänna råd och kommentarer om rengöring (sotning) SRVFS 2004:5  
Statens allmänna råd och kommentarer om brandskyddskontroll SRVFS 2004:6  
Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga 
gaser och vätskor SRVFS 2004:7 

 

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet SRVFS 2004:8  
Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S). 
Med ändringar i SRVFS 2005:4. SRVFS 2004:14 

 

Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S). Med 
ändringar i SRVFS 2005:5. SRVFS 2004:15 

 

Statens räddningsverks föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor SRVFS 2005:2 

 

Statens räddningsverks föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar SRVFS 2005:3  
   
Brandfarliga och explosiva varor:   
Statens räddningsverks föreskrifter om identifiering och om överföring av vissa explosiva 
varor SRVFS 2005:1 

 

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om gasapparater SÄIFS 2000:6  
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om import och om överföring av 
explosiva varor. Med ändringar  SÄIFS 1997:5 

 

enligt SÄIFS 1999:3 införda.   
Sprängämnesinspektionens föreskrifter om klassning vid hantering av explosiv vara SÄIFS 1988:2  
   

Sprängämnesinspektionens kungörelse om märkning av explosiva varor 
SIND-FS 
1983:7 

 

Sprängämnesinspektionens allmänna råd i anslutning till föreskrift om godgännande av 
explosiva varor SÄI 1986:1 

 

   
Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lag om skydd mot olyckor:   

Meddelande med allmänna råd om brandsynefrister 
Meddelande 
1993:1 

 

Meddelande med allmänna råd och kommentarer om avspärrning och trafikdirigering vid 
räddningstjänst 

Meddelande 
1991:2 
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SSI FS:   
   
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter m.m. om icke kärn-energianknutet radioaktivt avfall; SSI FS 1983:7  
Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om hygieniska rikt-värden för ultraviolett strålning; SSI FS 1990:1  
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om brandvarnare som innehåller strålkälla med 
radioaktivt ämne; SSI FS 1992:4 

 

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2003:3) om ändring av Statens 
strålskyddsinstituts föreskrifter  SSI FS 2003:3 

 

(SSI FS 1992:4) om brandvarnare som innehåller strålkälla med radio-aktivt ämne;   
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om lasrar; SSI FS 1993:1  
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om rökdetektorer som innehåller radioaktivt ämne; SSI FS 1994:3  
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kontroll vid in- och utförsel av radioaktivt avfall; SSI FS 1995:4  
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om ändring i föreskrif-terna (SSI FS 1995:4) om 
kontroll vid in- och utförsel  SSI FS 2004:1 

 

av ra-dioaktivt avfall;   
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om laboratorieverk-samhet med radioaktiva ämnen i 
form av öppna  SSI FS 2000:7 

 

strålkällor;   
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna 
strålkällor; SSI FS 2000:9 

 

Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsningar av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält; SSI FS 2002:3 

 

Föreskrifter om användning av industriutrustning som innehåller slutna strålkällor eller 
röntgenrör SSI FS 1995:2 

 

   
STEMFS:   
   

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat 
STEMFS 
2004:6 

 

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om program för energieffektivisering 
STEMFS 
2004:7 

 

Föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat 
SREMFS 
2003:1 

 

Föreskrift om mätning och rapportering av överförd el i särskilda fall 
STEMFS 
2003:2 

 

   
STSFA:   
   
Ackrediterade organ som certifierar ledningssystem mot arbetsmiljö STAFS 2000:9  
 
 




