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ABSTRACT 
 
 
The intention of this study was to submit proposals how a company could simplify and 
make the work with the management systems for work environment, fire protection and 
external environment more effective by coordination. The spheres of activities for these 
management systems are closely connected to each other and a lot of the work in the 
systems can be performed in a similar manner. On that account, the systems are well 
suited to coordinate. A functional coordinated management system has the benefit of 
being both timesaving and cost effective.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

        

FÖRORD 
 
 
Detta är ett studentarbete och en avslutande examinationsuppgift omfattande 15 poäng 
vid breddmagisterprogrammet Arbetsmiljöledning vid Luleå Tekniska Universitet. 
Kursen är den allra sista under utbildningen och examensarbetet ska därför sammanfatta 
de teoretiska och tillämpade kunskaper som inhämtats under hela utbildningen samt ge 
fördjupade kunskaper inom ett specifikt område.  
 
Examensarbetet har utförts vid Apoteket Produktion & Laboratorier i Göteborg och jag 
vill tacka mina handledare vid Luleå Tekniska Universitet och Apoteket Produktion & 
Laboratorier i Malmö för synpunkter och intressanta diskussioner. Jag vill också tacka 
alla som ställt upp för intervjuer samt alla andra som på något sätt bidragit till det  
här arbetet. Dessutom vill jag tacka er vid det runda bordet för många trevliga stunder i 
matsalen. 
 
 
Anna Augustsson 
 
Mölndal, februari 2006 
 
 
 
 



  

        

SAMMANFATTNING 
 
 
Avsikten med det här examensarbetet var att undersöka och kartlägga hur Apoteket 
Produktion & Laboratorier (APL) i Göteborg arbetar med frågor rörande arbetsmiljö, 
brandskydd och yttre miljö för att därefter genom en nulägesanalys ge förslag på hur 
arbetet inom dessa verksamhetsområden skulle kunna förbättras och rationaliseras 
genom samordning. Dessutom ges övergripande förbättringsförslag på arbetsmiljöarbetet. 
 
Samordning av ledningssystem kan göras genom att dra nytta av de likheter som finns i 
de olika systemen eller när systemens verksamhetsområden överlappar varandra. En mer 
omfattande samordning kan göras om kraven i de olika standarderna eller kravdoku-
menten för respektive system är lika eller är formulerade på olika sätt men har samma 
syfte. Arbetet med ledningssystemen för arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö har 
många likheter och dessutom överlappar systemens verksamhetsområden varandra, 
vilket gör dem lämpliga att samordna. 
 
Eftersom APL i Göteborg använder sig av föreskriften AFS 2001:1 för sitt arbetsmiljö-
arbete och av standarden ISO 14001 för sitt miljöarbete har dessa kravdokument använts 
i det här arbetet. Standarden ISO 14001 är dessutom bra strukturerad och för att under-
lätta samordningen har den därför använts som mall för att strukturera upp kraven i de 
olika dokumenten så att ledningssystemen skulle kunna jämföras med varandra. För 
brandskyddsarbetet finns inget färdigt kravdokument och därför utformades ett sådant 
efter strukturen på standarden ISO 14001. Vid jämförelse av kravdokumenten kan man 
tydligt se att många av kraven i respektive system är likvärdiga, vilket gör lednings-
systemen än mer lämpade att samordna.  
 
Genom bland annat ostrukturerade intervjuer framkom i stora drag hur APL i Göteborg 
arbetar med arbetsmiljön, brandskyddet och den yttre miljön. Intervjuerna utgör delvis 
grunden till de förslag på hur företaget skulle kunna samordna arbetet inom dessa om-
råden. Samordning kan till exempel göras genom att tillsätta en gemensam kommitté för 
arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö samt genom att använda samma arbetssätt och 
samma/likadan dokumentation för dessa system. Sammantaget bidrar detta till att arbetet 
i de olika ledningssystemen förenklas betydligt och att färre resurser krävs.  
 
Vid intervjuerna framkom också att företaget har ett fungerande arbetsmiljöarbete, som 
ändock kan förbättras. En klar och tydlig delegering av arbetsmiljöuppgifterna, upp-
rättande av skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt en årlig upp-
följning skulle göra arbetsmiljöarbetet bättre och effektivare. 
 
Det finns många fördelar för de företag som samordnar de överlappande lednings-
systemen för arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö. Ett väl fungerande samordnat 
system med en gemensam kommitté ger en helhetssyn, som gör det lättare att arbeta 
förebyggande och kräver mindre tid och resurser. 
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1. INLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Under senare år har ohälsan i det svenska arbetslivet ökat markant (Angelöw, 2002). 
Arbetsskador och arbetssjukdomar kostar varje år stora summor och den dåliga arbets-
miljön får alla vara med och betala: anställda, företag och samhälle. Dessutom uppstår 
en mängd onödigt lidande. Det är därför lönsamt att arbeta för en bättre arbetsmiljö 
(Englund m.fl., 2004). Genom en ökad kunskap om betydelsen av gällande lagar och 
föreskrifter samt hur man praktiskt kan tillämpa dem kan både sjuktal och kostnader 
hållas nere (Angelöw, 2002).  
 
Varje dag inträffar mer än 100 bränder på arbetsplatser i Sverige. Bränderna börjar ofta i 
liten skala, men kan på kort tid snabbt växa och få förödande konsekvenser. Kostna-
derna för dessa bränder är stora (Englund m.fl., 2004) och gäller inte bara förlust av 
byggnader och materiel, utan också tappad kompetens till följd av skadade eller för-
olyckade medarbetare (Antonsson, 2004). Ett bra brandskyddsarbete gör därför att 
företaget kan skydda sina medarbetare, lokaler och verksamhetens fortlevnad från de 
skador som kan bli följden av en brand (www.systematiskt-brandskyddsarbete.info). 
 
En av dagens stora utmaningar är arbetet för en bättre miljö. Miljömedvetandet ökar och 
därmed förändras värderingarna i samhället. Kunskapen om att vår inställning till natu-
ren inte håller i längden ställer ökade krav på företagen från framför allt kunder och 
konsumenter. De företag som beaktar miljöfrågorna får ett bra säljargument och ett 
försprång på marknaden (www.nutek.se). 
 
Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö kan arbetet 
med respektive verksamhetsområde förenklas. För att dessutom kunna se helheten och 
utnyttja möjligheten att arbeta rationellt med ovanstående områden, underlättas arbetet 
med de olika ledningssystemen om de samordnas med varandra. Det finns dessutom 
stora likheter mellan systematiskt arbetsmiljöarbete och de olika miljöledningssystem 
som finns. Kraven på arbetsmiljöarbetet är dock betydligt mindre formella än för mil-
jöledningssystemen. Arbetsmiljöarbetet är emellertid lagstadgat medan miljölednings-
systemen är helt frivilliga (Antonsson, 2004). Även brandskyddsarbetet påminner 
mycket om det systematiska arbetsmiljöarbetet om det bedrivs på ett organiserat sätt 
(www.eslov.se), men är liksom miljöledningssystemen inget lagkrav (SRVFS 2004:3). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.systematiskt-brandskyddsarbete.info
http://www.nutek.se
http://www.eslov.se
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1.2 Syfte och mål 
 
Avsikten med examensarbetet är att undersöka och kartlägga hur Apoteket Produktion 
& Laboratorier i Göteborg arbetar med frågor som rör arbetsmiljö enligt föreskriften 
AFS 2001:1, brandskydd och yttre miljö enligt standarden ISO 14001, för att genom en 
nulägesanalys ge förslag på hur arbetet inom dessa verksamhetsområden skulle kunna 
förbättras och rationaliseras genom samordning. 
 
 
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Arbetet begränsas till att endast övergripande beskriva de ledningssystem som Apoteket 
Produktion & Laboratorier i Göteborg använder sig av för verksamhetsområdena arbets-
miljö, brandskydd och yttre miljö. Istället beskrivs mer ingående hur de olika lednings-
systemen för dessa områden skulle kunna samordnas på ett så bra sätt som möjligt. 
 
Informationsinsamlingen via intervjuer begränsas till de personer ur personalen som 
arbetar aktivt med ledningssystemen eller som anses ha kunskap om dessa. 
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2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
 
2.1 Tillvägagångssätt 
 
För att hitta en lämplig teoretisk referensram till detta examensarbete började jag med 
att söka information och litteratur via Internet och bibliotek om ledningssystem för 
arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö samt om samordnade ledningssystem. Därefter 
utvaldes de böcker, skrifter och hemsidor som var mest relevanta för att kunna studera 
uppbyggnaden av ovanstående ledningssystem och för att få kunskap om hur dessa 
system skulle kunna samordnas på ett enkelt sätt. För att hålla alla uppgifter i examens-
arbetet så aktuella som möjligt har jag hela tiden försökt hålla mig till den senaste upp-
lagan eller versionen av böcker och föreskrifter samt till uppgiftens ursprungskälla.  
 
Informationsinsamlingen om och kartläggningen av hur APL i Göteborg är organiserat 
och hur lokala grupper/nätverk inom företaget arbetar med frågor rörande arbetsmiljö, 
brandskydd och yttre miljö gjordes via en miljömanual, företagets interna intranät och 
genom intervjuer med personalen. Vilka personer som skulle kontaktas i samband med 
examensarbetet och att intervjuer skulle användas som en av metoderna för datain-
samling var bestämt av företaget. 
 
Intervjuerna genomfördes med platschef, lokal och central miljösamordnare, huvud-
skyddsombud och brandskyddsansvarig. För att få ytterligare perspektiv på arbetet med 
arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö intervjuades också avdelnings- och gruppchefer, 
personalansvarig samt en facklig representant. Allt för att få ett bredare underlag till 
nulägesanalysen/beskrivningen och för att kunna ge så bra förslag som möjligt på sam-
ordningen av arbetet med arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö.  
 
Intervjuerna som genomfördes var ostrukturerade, men hade ett klart tema och följde 
huvudsakligen strukturen i standarden ISO 14001. Sammanlagt genomfördes tolv inter-
vjuer med tio olika personer vid företaget. Vid några tillfällen intervjuades två personer 
samtidigt och några personer är dessutom intervjuade vid flera tillfällen. Under varje 
intervju noterades svaren endast med stödord och korta anteckningar. Detta gör att inga 
rådata finns angivna i den här studien. Däremot sammanställdes intervjusvaren efter 
varje frågestund. Om något var oklart skickades sammanställningen till den/de inter-
vjuade för klarläggande, för att om möjligt undvika felaktigheter som kunde påverka 
resultatet. 
 
Den information som jag fick fram via intervjuer, intranät och litteratur sammanställdes 
till en nulägesanalys/beskrivning, som sedan användes för att ge förslag på hur företaget 
skulle kunna samordna sina ledningssystem för arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö.  
 
När examensarbetet väl hade påbörjats visade det sig att APL i Göteborg inte ville delge 
mig någon djupare information om arbetet med frågor rörande arbetsmiljö, brandskydd 
och yttre miljö. Jag fick inte ta del av dokument (rutiner, handlingsplaner, incidentrap-
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porter, oskrivna formulär med mera), delta i ronder (skydds- och brandskyddsronder), 
revisioner, möten eller utbildningar som hade koppling till mitt examensarbete. Detta 
gör att det insamlade materialet inte är så omfattande och detaljerat som jag skulle ha 
önskat. Materialet räcker därför inte till för att ge specifika och konkreta åtgärdsförslag 
för just APL i Göteborg. För att rapporten ska bli lite mer omfattande, har jag i den 
utsträckning det framtagna materialet räcker till, även givit åtgärdsförslag på hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet skulle kunna förbättras. 
 
Sammanlagt har jag lagt ner motsvarande 15 veckors heltidsstudier på det här arbetet, 
som utfördes mellan den 3 oktober 2005 – 20 januari 2006 vid APL i Göteborg. 
 
 
 
 
2.2 Jämförelse av standarder 
 
Genom att jämföra kraven i de olika kravdokumenten eller standarderna för respektive 
ledningssystem med varandra kan en mer omfattande samordning göras, det vill säga de 
krav som är likvärdiga kan med fördel samordnas så att arbetet i systemen förenklas.  
 
För att kunna jämföra kraven i de kravdokument som APL i Göteborg använder sig av 
för sitt arbete med verksamhetsområdena arbetsmiljö och yttre miljö har jag tagit hjälp 
av standarden ISO 14001. Denna standard används redan i företagets miljöarbete och är 
dessutom bra strukturerad, varför den har fått fungera som mall för att strukturera upp 
kraven i de olika standarderna så att de kunde jämföras med varandra. För brandskydds-
arbetet finns ingen officiell standard (Statens räddningsverk), så jag utformade därför en 
egen efter strukturen på ISO 14001. De olika kraven som jag har sammanställt för 
brandskyddsarbetet finns angivna av antingen Statens räddningsverk eller olika rädd-
ningstjänster och brandskyddsorganisationer runt om i landet, men finns alltså inte 
sammanställda i ett gemensamt kravdokument. 
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3. TEORI 
 
 
3.1 Ledningssystem 
 
På senare tid har svenska företag börjat använda olika typer av ledningssystem i allt 
större omfattning. Anledningen till detta är vanligtvis yttre faktorer såsom kund- eller 
lagkrav. Det kan också bero på intresse från ledning och VD, som vill få bättre kontroll 
på verksamheten och vill visa det utåt. Dessutom stärks företaget genom att ansvaret 
sprids inom organisationen (Birgersdotter m.fl., 2002). Att namnge och använda led-
ningssystem för olika verksamhetsområden ökar förståelsen för de aktiviteter som 
genomförs i en organisation, så att man verkligen fokuserar på det som anses viktigt. 
Ledningssystemen används för att styra upp verksamheten så att arbetet blir mer 
rationellt och ger företagen en möjlighet att planera för en långsiktig överlevnad (Piper 
m.fl., 2004). 
 
Ett ledningssystem kan definieras som ett system för att formulera en policy, upprätta 
mål och ange hur målen ska uppnås (Piper m.fl., 2004). Det är dock inte beskrivning-
arna i sig som utgör ledningssystemet, utan det är policyn och målen tillsammans med 
arbetet för att uppnå målen som bildar ledningssystemet (www.sis.se). 
 
Ett företag kan ha flera ledningssystem fokuserade på olika verksamhetsområden, så 
kallade fokusområden, beroende på syftet med ledningssystemet. Exempel på fokus-
områden kan vara arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö (Piper m.fl., 2004). För att 
införa ett ledningssystem och för att kunna arbeta effektivt med ett fokusområde kan 
företaget ta hjälp av kravdokument eller standarder, vilka fungerar som en slags manual. 
Ett exempel på ett kravdokument eller standard är ISO 14001 för yttre miljö. Som ett 
kravdokument för arbetsmiljö kan föreskriften AFS 2001:1 med tillägget AFS 2003:4 
för systematiskt arbetsmiljöarbete användas. Dessa två föreskrifter är dock ett lagkrav 
för alla arbetsgivare och måste därför följas (AFS 2001:1). För brandskyddsarbetet finns 
inget formellt kravdokument (Statens räddningsverk), men för att kunna uppfylla kraven 
i Lagen om skydd mot olyckor bör brandskyddsarbetet ändå bedrivas på ett systematiskt 
sätt. På Internet finns många goda råd om hur detta kan gå till. 
 
Genom att låta en utomstående och oberoende part, ett ackrediterat certifieringsföretag, 
bedöma om ledningssystemet uppfyller de krav som finns i kravstandarden kan före-
taget certifiera sitt arbete med ledningssystemet. Fördelen med detta är ofta ökade kon-
kurrensfördelar och att systemet underhålls och vidareutvecklas genom de återkom-
mande granskningarna som görs av certifieringsföretaget (www.sis.se).  
 
 
 
 
 

http://www.sis.se
http://www.sis.se


  

 11    

3.2 Fokusområde arbetsmiljö 
 
 
3.2.1 Arbetsmiljölagen 
 
Det finns många olika faktorer som påverkar arbetsmiljön. De allra flesta regleras i 
Arbetsmiljölagen (AML), som gäller för alla arbetsgivare i Sverige. AML ställer stora 
krav på arbetsgivaren att ordna en bra arbetsmiljö och som anställd har du många rättig-
heter, men även vissa skyldigheter. Dessa regleras också i AML. 
 
AML är en ramlag. Det innebär att den bara i övergripande ordalag beskriver vilka krav 
som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar arbetsgivaren har. För att få veta vad som 
gäller i praktiken har regeringen och Arbetsmiljöverket utfärdat mer detaljerade regler 
genom Arbetsmiljöförordningen respektive Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  
 
Enligt AML ska en arbetsgivare vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall. AML anger också att arbetsgivaren syste-
matiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att arbetsmiljön 
uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska även utreda arbetsskador 
samt kontinuerligt undersöka och vidta åtgärder mot risker i verksamheten. Dessutom är 
arbetsgivarn skyldig att ha egna rutiner för att upptäcka och avhjälpa brister i arbets-
miljön. Kort sagt, ett systematiskt arbetsmiljöarbete måste bedrivas (Arbetsmiljöverket 
2004a). 
 
 
 
3.2.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas alltså arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås (AFS 2001:1). I praktiken 
innebär detta att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till psykologiska 
och sociala förhållanden samt till arbetsmiljöfrågor av rent fysik karaktär. Det innebär 
också att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda 
varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt. SAM handlar således om att 
uppmärksamma och ta hänsyn till både psykologiska och sociala förhållanden samt till 
arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär (Arbetsmiljöverket, 2004b).  
 
Mål och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet ges av arbetsmiljöpolicyn. 
Arbetsmiljöpolicyn fastställs av företagets högsta ledning och beskriver hur arbetsmiljö-
förhållandena ska vara och hur företaget ska förebygga ohälsa och olycksfall. Om ett 
företag har mer än tio anställa ska arbetsmiljöpolicyn dokumenteras skriftligt (AFS 
2001:1). 
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Varför? Ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en arbetsmiljö som 
gynnar alla, både arbetsgivare och arbetstagare. 
▫ Det leder till att risker i arbetet upptäcks och kan åtgärdas i tid. 
▫ Det förebygger att arbetstagarna drabbas av olycksfall, sjukdom, stress 

eller andra negativa följder av arbetet. 
▫ Det ger goda arbetsförhållanden, vilket kan minska sjukskrivningarna. 
▫ Det ger ökad trivsel och ökat engagemang i arbetet. 
▫ Det minskar driftstörningar och kvalitetsförsämring. 
▫ Det leder till större ordning och reda i hela företaget och får verksam-

heten att fungera smidigare. 
▫ Det bidrar till en bra ekonomi. 
▫ Det ger ett gott anseende och företaget kan därmed lättare behålla och 

rekrytera personal (Arbetsmiljöverket, 2004b). 
 
Vem? Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men arbetsmiljöarbetet 

bygger på samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare (Arbetsmiljöverket, 
2004a). Företagets chef behöver känna till arbetsmiljölagen och de arbets-
miljöregler som gäller för företaget, så att arbetsmiljöarbetet kan läggas upp 
på ett så bra sätt som möjligt (AFS 2003:4). Arbetstagarna ska delta i arbets-
miljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och 
olycksfall, men också genom att föreslå åtgärder och ge synpunkter på redan 
genomförda åtgärder (AFS 2001:1). 

 
På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska skyddsombud utses av den 
lokala arbetstagarorganisationen. Saknas en sådan organisation utses skydds-
ombudet av arbetstagarna själva. Skyddsombudet har som uppgift att delta 
vid planering och genomförande av arbetsmiljöarbetet, till exempel vid under-
sökning av arbetsförhållanden, planering av åtgärder och vid uppföljningar.  

 
På arbetsplatser med mer än 50 anställda måste det också finnas en skydds-
kommitté. Skyddskommittén är ett samverkansorgan mellan arbetsgivare 
och anställda med uppgiften att driva på och delta i planering, uppföljning 
och kontroll av arbetsmiljöarbetet på ett mer övergripande plan. Det innebär 
att kommittén ska vaka över förhållandena inom hela företaget. Kommittén 
är också ett forum som alla som deltar i arbetsmiljöarbetet kan vända sig till 
vid oenighet och för att få råd och information. I skyddskommittén måste en 
av ledamöterna vara ett skyddsombud och dessutom bör i kommittén ingå en 
representant från företagsledningen samt en representant från den lokala 
fackliga styrelsen. När skyddskommittén sammanträder bör även företags-
hälsovården vara närvarande (Arbetsmiljöverket, 2004a). 

 
Hur? Huvudpunkterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är: 

▫ Fastslå en arbetsmiljöpolicy och rutiner för arbetsmiljöarbetet. 
▫ Undersöka/kartlägga arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatsen. 
▫ Bedöma riskerna och prioritera dessa. 
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▫ Bestämma vem som ska åtgärda bristerna och vem som ska kontrollera 
att de åtgärdats. 

▫ Ta itu med de brister som måste åtgärdas omedelbart. 
▫ Göra en handlingsplan för de brister som inte kan avhjälpas omedel-

bart. 
▫ Följa upp arbetsskador och tillbud. 
▫ Följa upp/kontrollera genomförda åtgärder (AFS 2001:1). 

 
För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska kunna fungera på ett bra sätt måste 
arbetsmiljöuppgifterna delegeras/fördelas i organisationen och det är arbetsgivaren som 
ska se till att det finns en sådan uppgiftsfördelning (AFS 2001:1). Arbetsgivaren ska se 
till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och 
resurser som behövs. Arbetsgivaren ska även se till att dessa personer har kunskap om 
regler som har betydelse för arbetsmiljön, förhållanden som innebär risker för ohälsa 
och olycksfall, åtgärder som kan förebygga ohälsa och olycksfall samt arbetsförhål-
landen som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. Dessutom behöver alla arbetstagare 
ha kunskap om vilka risker deras arbete innebär och hur ohälsa och olycksfall kan und-
vikas (AFS 2003:4).  
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska minst en gång per år följas upp av arbets-
givaren, som ska kontrollera att det bedrivs enligt de lagar och föreskrifter som finns 
(AFS 2001:1). 
 
 
 
 
3.3 Fokusområde brandskydd 
 
 
3.3.1 Lagen om skydd mot olyckor 
 
Vid årsskiftet 2003/2004 ersattes Räddningstjänstlagen av Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO). Syftet med LSO är att förbättra skyddet mot olyckor och öka tryggheten i sam-
hället genom att på den enskilde lägga bevisbördan för att brandskyddet är ordnat på ett 
godtagbart sätt (www.infobrandskydd.se).  
 
Enligt LSO ska ägare till eller användare av byggnader eller andra anläggningar vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till 
följd av brand (www.notisum.se). Åtgärderna kan vara tekniska, till exempel anskaff-
ning av utrustning för brandsläckning, eller organisatoriska, till exempel utbildning och 
information. 
 
För att kunna uppfylla kraven i LSO har Statens räddningsverk angett i sin författnings-
samling att ägare till eller användare av byggnader eller andra anläggningar bör bedriva 
ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta innebär att systematiskt arbeta med att iden-

http://www.infobrandskydd.se
http://www.notisum.se
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tifiera och förebygga orsaker till och risker med brand. Det systematiska brand-
skyddsarbetet (SBA) bör utformas i enlighet med den verksamhet som bedrivs (SRVFS 
2004:3). 
 
Lagen om skydd mot olyckor anger också att det ska upprättas en skriftlig redogörelse 
av brandskyddet för de byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand 
kan bli stora (www.notisum.se). För industrier gäller detta bland annat för verksamheter 
där minst 20 personer arbetar samtidigt (SRVFS 2003:10). 
 
Den skriftliga redogörelsen kan ses som en sammanfattning av det systematiska brand-
skyddsarbetet och ska lämnas till räddningstjänsten i kommunen. Redogörelsen används 
som ett hjälpmedel av kommunen när tillsyn över efterlevnaden av LSO genomförs 
(SRVFS 2004:4). 
 
 
 
3.3.2 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
 
Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat 
sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i  
en organisation. SBA är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (www.eslov.se). 
 
Varför? Ett systematiskt brandskyddsarbete medför att organisationen blir med- 

veten om brandriskerna, som då både kan förebyggas eller elimineras 
(www.brandinfo.nu). SBA innebär alltså att:  
▫ Företaget kan skydda sin personal. 
▫ Företaget kan skydda lokaler och inventarier. 
▫ Verksamhetens fortlevnad kan skyddas. 
▫ Säkerhetsnivån höjs och på så vis ökar förtroendet för företaget 

(www.systematiskt-brandskyddsarbete.info). 
▫ Statusen på brandskyddsarbetet höjs (www.norrtalje.se). 
 

Vem? Ansvaret för brandskyddet är mycket tydligt. Det är verksamheten och 
fastighetsägaren som själva ska arbeta med sitt brandskydd och införa  
ett systematiskt brandskyddsarbete. Ansvaret för att det genomförs ligger  
på ledningen i företaget (www.systematsikt-brandskyddsarbete.info). Det 
bör inom verksamheten utses en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar 
för brandskydd och dokumentation (SRVFS 2004:3) samt brandskydds-
kontrollanter som genomför regelbundna egenkontroller av brandskyddet 
(www.infobrandskydd.se). 

 
Hur? Brandskyddet bör vara en planerad del av det löpande arbetet. Frågor som 

rör utrymningsvägar och personsäkerheten bör prioriteras. Hur övriga frågor 
ska prioriteras bestämmer varje företag själv (Antonsson, 2004). 

http://www.notisum.se
http://www.eslov.se
http://www.brandinfo.nu
http://www.systematiskt-brandskyddsarbete.info
http://www.norrtalje.se
http://www.systematsikt-brandskyddsarbete.info
http://www.infobrandskydd.se
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Huvudpunkterna i det systematiska brandskyddsarbetet är: 
▫ Sätt ambition och mål med arbetet. 
▫ Inventera befintliga brandskyddsåtgärder. 
▫ Inventera verksamhetens risker. 
▫ Ta fram regler och rutiner för att förebygga eller eliminera riskerna. 
▫ Ta fram ett kontrollsystem för de organisatoriska brandskyddsåtgärderna. 
▫ Sammanställ en plan för utbildningar och övningar. 
▫ Upprätta ett kontrollsystem för de brandtekniska installationerna. 
▫ Upprätta rutiner för rapportering och uppföljning. 
▫ Fördela arbetsuppgifterna i organisationen. 
▫ Dokumentera brandskyddet (www.brandinfo.nu). 

 
Ett systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas kontinuerligt under byggnadens eller 
anläggningens hela användningstid och utgå från de brandrisker som finns i verksam-
heten (SRVFS 2004:3). 
 
 
 
 
3.4 Fokusområde yttre miljö 
 
År 1999 samlades den centrala miljölagstiftningen i en miljöbalk. Samma år fattade 
riksdagen beslut om nationella miljömål för en hållbar utveckling på lång sikt 
(www.sweden.gov.se). Ansvaret för att uppfylla miljömålen har fördelats på alla delar 
av samhället och här spelar företagen en viktig roll för att målen ska kunna uppnås 
(www.miljomal.nu). Genom att organisera sitt miljöarbete i ett miljöledningssystem kan 
företagen lättare bidra till att uppnå miljömålen samt uppfylla de lagkrav som finns 
(www.skl.se). Miljöledningssystemet kan också vara ett sätt att visa utåt att man arbetar 
aktivt med sitt miljöarbete (www.miljomal.nu). Ett miljöledningssystem är ett frivilligt 
verktyg som underlättar arbetet med att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete 
(www.sis.se), det vill säga fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kon-
trollera insatserna för en bättre miljö (www.naturvardsverket.se). 
 
 
 
3.4.1 ISO 14001 
 
Ett av de vanligaste miljöledningssystemen i Sverige är ISO 14001 (Antonsson, 2004). 
Det är en internationell miljöstyrningsstandard som kan användas i alla typer av företag. 
Syftet med standarden är att kontinuerligt förbättra verksamhetens miljöresultat, den så 
kallade miljöprestandan (www.sis.se), genom att ta kontroll över och hantera de mest 
betydande miljöaspekterna så som utsläpp, avfallssortering och användning av natur-
tillgångar och energi (www.detnorskeveritas.se). För att kunna arbeta enligt ISO 14001 
krävs att företaget har kännedom om följande: 

http://www.brandinfo.nu
http://www.sweden.gov.se
http://www.miljomal.nu
http://www.skl.se
http://www.miljomal.nu
http://www.sis.se
http://www.naturvardsverket.se
http://www.sis.se
http://www.detnorskeveritas.se
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▫ Lagkrav och andra liknande krav, till exempel beslut av lokal karaktär, bransch-
överenskommelser med mera. 

▫ Verksamhetens miljöaspekter och vilka aspekter som är betydande, det vill säga de 
faktorer i verksamheten som påverkar den yttre miljön i störst omfattning. 

▫ Kunders och andra intressenters krav på den yttre miljön (Persson, 2004). 
 

Standarden ställer också krav på att företaget ska ha rutiner för att svara på frågor från 
utomstående om sin miljöpåverkan och sitt miljöarbete. Dessutom anges hur miljö-
arbetet ska organiseras (Antonsson, 2004). 
 
Varför? För de företag som hanterar miljöfrågorna på ett bra sätt och systematiskt 

arbetar med att minska sin miljöpåverkan finns en rad fördelar: 
▫ Konkurrensfördelar genom att allt fler kunder och andra intressenter 

efterfrågar miljöanpassade produkter och företag som tar hänsyn till 
miljön.  

▫ Förbättrade relationer genom att hanteringen av miljöfrågor spelar en 
allt större roll för hur allmänheten, kunder och konsumenter, myndig-
heter och anställda ser på företaget och dess produkter. 

▫ Kostnadsbesparingar genom ett effektivt miljöarbete där förebyggande 
åtgärder och effektiviseringar av verksamheten ofta leder till ett mins-
kat behov av energi och råvaror samt minskade avfallsmängder. 

▫ Minskad miljöpåverkan genom ett ökat miljömedvetande och en bättre 
miljö. Det gäller såväl den yttre miljön som arbetsmiljön (www.nutek.se).  

 
Vem?  ISO 14001 kan användas i alla sorters företag (www.sis.se) och det är led-

ningen som har ansvaret för att systemet upprättas, införs och underhålls 
(Piper m.fl., 2004). 

 
Hur? Miljöledningssystemet ISO 14001 bygger på en förbättringsprocess i fyra 

steg som ständigt upprepas:  
1. Planera verksamheten. 
2. Införa och driva ledningssystemet. 
3. Följa upp och kontrollera miljöarbetet. 
4. Åtgärda och ständigt förbättra miljöarbetet. 

Riktlinjerna för processen anges i den miljöpolicy som organisationen tagit 
fram (www.sis.se). 

 
 
 
 
3.5 Samordning av arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö 
 
För att det dagliga arbetet ska fungera krävs att en mängd arbetsuppgifter sköts på ett 
bra sätt. Exempel på sådana arbetsuppgifter kan vara arbete som rör arbetsmiljö, brand-
skydd och yttre miljö. 

http://www.nutek.se
http://www.sis.se
http://www.sis.se
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Om arbetet med de olika områdena fungerar väl kan ett företag vinna mycket. Ökat 
förtroende från kunder och ett gott anseende ger ökade marknadsandelar. Personal som 
trivs på sin arbetsplats utför ett bättre arbete och gör att också företaget utvecklas.  
 
Att samordna arbetet med arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö gör det lättare att 
bygga upp en organisation där alla nödvändiga pusselbitar finns med och där det finns 
förutsättningar för att samtliga delar ska fungera. Dessutom kan man med fördel 
samordna sådana områden som är nära kopplade till varandra och som av olika skäl 
ändå måste samordnas (Antonsson, 2004). 
 
Varför? Fördelarna med samordnade ledningssystem är: 

▫ Förenklat och rationaliserat arbete. 
▫ Helhetsbild av verksamheten. 
▫ Bättre beslutsunderlag. 
▫ Minskad dokumentationen. 
▫ Tydlighet mot kunder och personal. 
▫ Fokusering på verkligheten (www.sis.se). 

 
Vem? Om samordning ska ske eller hur det ska gå till beslutar företaget själv. Det 

finns inga krav på att arbetet inom olika verksamhetsområden ska sam-
ordnas (Antonsson, 2004). 

 
Hur? Hur samordningen bör göras beror först och främst på företagets verksamhet 

och förutsättningar. Den övergripande organisationen som rör företagsled-
ningens ansvar kan lämpligen samordnas, det vill säga policy, långsiktiga 
mål, fördelning av arbetsuppgifter, dokumentation och revision.  

 
Samordning kan också ske genom att en gemensam policy upprättas. Skriver 
man flera policies underlättar det om innehållet avseende budskap och vär-
deringar är lika oavsett områdestillhörighet. 
 
När det gäller långsiktiga mål är det enklast att ha en enda långsiktig plane-
ring där alla mål finns med oavsett problem eller orsak till problemen.  
 
För att sedan kunna föra ut arbetsuppgifterna med arbetsmiljö, brandskydd 
och yttre miljö i organisationen krävs en fördelning av arbetsuppgifterna, 
så att de personer som har de bästa förutsättningarna att klara av arbetet eller 
närmast berörs i verksamheten kan ta itu med uppgifterna. Fördelningen 
görs enklast med hjälp av en lista där varje persons arbetsuppgifter anges.  
 
Samordning av dokumentationen görs enklast för de dokument som ska 
användas på samma sätt, till exempel riktas mot kunder, myndigheter eller 
användas internt. Ofta är det bra att samordna den dokumentation som rör  
en viss del av verksamheten, såsom en viss arbetsplats eller vissa arbetsmo-
ment, så att den som använder dokumentationen har tillgång till all infor-

http://www.sis.se
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mation som behövs för till exempel en viss arbetsuppgift eller en viss 
kemikalie.  
 
Revision (intern) och uppföljning kan med fördel samordnas så att samma 
personer kan klara de olika områdena. 
 
I det dagliga löpande arbetet finns det också stora möjligheter att sam-
ordna arbetet inom olika områden. Det kan till exempel vara vid planering 
av förändringar där hänsyn måste tas till verksamhetsområden som berör 
varandra, såsom arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö. Det kan också vara 
för att få en smidigare introduktion av nyanställda, där samordning kan 
minska risken för att något glöms bort.  

 
Ibland går det lättare om man använder sig av samma arbetssätt oavsett 
problemområde. Ett likartat arbetssätt har den fördelen att när något ska 
göras har man redan erfarenhet av arbetssättet genom att man tidigare han-
terat andra problem på liknande sätt. Samma arbetssätt kan med fördel 
användas vid utredningar av olyckor, kartläggning av risker och vid upprät-
tandet av handlingsplaner (Antonsson, 2004). 

 
Det är viktigt att göra personalen delaktig i arbetet med att samordna ledningssystem. 
Risken finns annars att samordningen, eller delar av den, riskerar att ”att rinna ut i 
sanden” genom att personalen fortsätter att arbeta på samma sätt som tidigare, eftersom 
man inte känner igen sig i det nya arbetssättet (Birgersdotter m.fl., 2002). 
 
 
 
 
3.6 Jämförelse av standarder 
 
Standarden ISO 14001 och föreskriften AFS 2001:1 med tillägg är ofta grunden för 
många företag och organisationer som vill införa ledningssystem för olika fokusom-
råden. Dessa ledningssystem har dock olika struktur och uppbyggnad, men har det 
gemensamt att de innehåller krav, skallkrav, som måste uppfyllas för att nå syftet med 
respektive dokument.  
 
De företag som vill göra en mer omfattande samordning av olika fokusområden kan 
jämföra skallkraven i de olika kravdokumenten för respektive område. De skallkrav som 
är lika eller är formulerade på olika sätt men har samma syfte kan med fördel sam-
ordnas. På så sätt behöver inte samma skallkrav behandlas flera gånger, det vill säga 
dubbelarbete undviks och arbetet med systemen underlättas.  
 
För att enkelt kunna sortera skallkraven kan man använda sig av standarden ISO 14001, 
eftersom denna standard är bra strukturerad. Standarden ISO 14001 är uppbyggd i fem 
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grundelement och 17 element som innehåller alla de olika skallkraven, se figur 1 nedan 
(Piper m.fl., 2004). 
 
 
 

 
 

Figur 1. Figuren visar hur ISO 14001 är uppbyggd (Piper m.fl., 2004). 
 
 
 
Nedan har jag sammanställt skallkraven för de 17 olika elementen i ISO 14001 tillsam-
mans med skallkraven i AFS 2001:1. För det systematiska brandskyddsarbetet finns 
inga direkta skallkrav då en standard saknas (Statens räddningsverk). Därför har jag 
tagit mig friheten att efter standarden ISO 14001 utforma ett eget ”kravdokument”, för 
att enkelt kunna jämföra även det systematiska brandskyddsarbetet med föreskriften 
AFS 2001:1 och standarden ISO 14001. Brandskyddsdokumentet består av krav som 
både skall och bör uppfyllas i enlighet med Statens räddningsverk, olika räddnings-
tjänster och brandskyddsorganisationer. För att underlätta jämförelsen ytterligare är det 
lämpligt att likställa börkraven i brandskyddsdokumentet med skallkraven i AFS 2001:1 
och ISO 14001.  
 

Grundelement 1
1. Policy 

Grundelement 4 
12. Övervakning och mätning 
13. Utvärdering av legala krav 
14. Avvikelser och korrigerande åtgärder 
15. Redovisande dokument 
16. Internrevision 

Grundelement 2 
2. Risker/aspekter 
3. Lagar och andra krav 
4. Mål och handlingsplaner 

Grundelement 3 
5. Organisation/Ansvar 
6. Utbildning/Kunskaper 
7. Kommunikation 
8. Dokumentation 
9. Dokumentstyrning 
10. Verksamhetsstyrning 
11. Nödlägesberedskap 

Grundelement 5 
17. Ledningens genomgång

 1. Policy

 
2. Planera 

3. Genomföra4. Följa upp 

5. Utvärdera
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3.6.1 Policy  
 
1. Policy 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Ledningen skall fastslå en arbetsmiljöpolicy som: 
▫ Beskriver hur arbetsförhållandena skall vara för att förebygga ohälsa och olycks-

fall. 
▫ Anger hur en tillfredställande arbetsmiljö skall uppnås. 
▫ Skall vara dokumenterad om det finns minst tio anställda (AFS 2001:1). 

 
 
Brandskydd: 
Högsta ledningen bör fastslå en brandskyddspolicy och se till att den: 
▫ Är relevant i förhållande till verksamheten. 
▫ Innehåller åtagande om ständiga förbättringar och förebyggande arbete med brand- 

och säkerhetsrisker. 
▫ Innehåller åtagande om att följa tillämplig lagstiftning och andra krav som organi-

sationen berörs av. 
▫ Utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade mål. 
▫ Är dokumenterad och kommunicerad till alla anställda (www.svbf.se). 

 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Högsta ledningen skall upprätta organisationens miljöpolicy och se till att den: 
▫ Är relevant med avseende på företagets miljöpåverkan. 
▫ Anger att ständiga förbättringar skall göras och att föroreningar skall förebyggas. 
▫ Anger att relevant miljölagstiftning och andra krav som är relaterade till miljö-

aspekterna skall följas. 
▫ Utgör grunden för övergripande och detaljerade miljömål. 
▫ Är dokumenterad och underhållen. 
▫ Är kommunicerad till alla inom företaget. 
▫ Är tillgänglig för allmänheten (Persson, 2004; Piper m.fl., 2004). 

 
 
Sammanfattning policy: 
Skallkrav respektive börkrav är i stort sett lika för de tre ledningssystemen. Alla inne-
håller krav på att det är ledningen som ska fastslå policyn, att policyn ska innehålla de 
övergripande målen samt att policyn ska dokumenteras skriftligt. För AFS 2001:1 gäller 
kravet på skriftlig dokumentation förutsatt att det finns minst tio anställda i verksam-
heten.  
 
 
 
 

http://www.svbf.se
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3.6.2 Planering  
 
2. Risker/Aspekter 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för 
ohälsa eller olycksfall genom bland annat: 
▫ Skyddsronder/arbetsmiljöronder 
▫ Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal 
▫ Skriftliga enkäter 
▫ Mätningar, av till exempel buller.  

 
När ändringar i verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma och åtgärda eventu-
ella risker för ohälsa eller olycksfall. 
 
Riskbedömningar skall alltid dokumenteras skriftligt och i bedömningen skall anges om 
risken för ohälsa eller olycksfall är betydande (AFS 2001:1). 
 
 
Brandskydd: 
Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för vad som kan orsaka 
allvarliga skador på människor och miljö (www.notisum.se). 
 
Organisationen bör upprätta och underhålla rutiner för att identifiera de brandrisker som 
finns (www.svbf.se). Detta kan göras genom exempelvis regelbundna brandskyddskon-
troller (www.umea.se).  
 
Både riskbedömningar och rutiner bör dokumenteras (www.svbf.se).  
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att kunna identifiera sina 
miljöaspekter och för att kunna avgöra vilka aspekter som är betydande. 
 
Organisationen skall hålla informationen om miljöaspekterna dokumenterad och aktuell. 
 
Organisationen skall beakta de betydande miljöaspekterna när miljöledningssystemet 
upprättas, införs och underhålls (Piper m.fl., 2004). 
 
 
 
3. Lagar och andra krav 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Skallkrav saknas eftersom föreskriften AFS 2001:1 i sig är tvingande (AFS 2001:1). 

http://www.notisum.se
http://www.svbf.se
http://www.umea.se
http://www.svbf.se
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Brandskydd: 
Rutiner bör upprättas för att identifiera lagkrav och andra krav, till exempel interna 
brandskyddsregler, som verksamheten berörs av och som är relevanta för brandriskerna 
(www.svbf.se). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera lagkrav 
och andra krav relaterade till miljöaspekterna. 
 
Organisationen skall beakta relevanta lagkrav och andra krav när miljöledningssystemet 
upprättas, införs och underhålls (Piper m.fl., 2004). 
 
 
 
4. Mål och handlingsplaner 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Arbetsgivaren skall vidta de åtgärder som behövs för att uppnå en tillfredsställande 
arbetsmiljö.  
 
De åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. 
 
Av handlingsplanen skall det framgå vem som är ansvarig för åtgärderna, när de ska 
vara genomförda och vem som skall kontrollera att de genomförts (AFS 2001:1). 
 
 
Brandskydd: 
Ägare av eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar är skyldiga 
att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa 
skador till följd av brand (www.notisum.se).  
 
De brandrisker och möjliga brandorsaker som finns bör kopplas till ett beslut för att 
kunna hanteras eller elimineras (www.brandinfo.nu). Detta bör dokumenteras skriftligt 
(SRVFS 2004:3). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Organisationen skall upprätta, införa och underhålla övergripande och detaljerade miljö-
mål för olika nivåer och funktioner i företaget. Miljömålen skall vara dokumenterade. 
 
Miljömålen skall om möjligt vara mätbara och följa miljöpolicyn. De skall även inne-
hålla åtagande om: 
▫ Att förebygga föroreningar. 
▫ Att följa lagkrav och andra krav. 

http://www.svbf.se
http://www.notisum.se
http://www.brandinfo.nu
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▫ Att organisationen ständigt förbättrar sitt miljöarbete. 
 
Organisationen skall upprätta, införa och underhålla handlingsplaner bestående av an-
svarsfördelning, tillvägagångssätt, resurser och tidsplaner. 
 
När miljömålen införs och underhålls skall hänsyn tas till legala och andra krav, bety-
dande miljöaspekter och tekniska möjligheter. Dessutom skall hänsyn tas till ekono-
miska, drifts- och affärsmässiga krav samt till synpunkter från intressenter (Piper m.fl., 
2004). 
 
 
Sammanfattning planering: 
Skall- respektive börkraven för de tre fokusområdena är mycket likartade i planerings-
fasen. Alla tre systemen ställer krav på att risker/aspekter ska bedömas, dokumenteras 
och kopplas till beslut om att förebyggas eller elimineras. 
 
Systemen för brandskydd och yttre miljö ställer dessutom krav på att gällande lagstift-
ning och andra krav ska identifieras för respektive område. 
 
 
 
3.6.3 Genomförande 
 
5. Organisation/Ansvar 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Arbetsgivaren skall ge arbetstagare och skyddsombud möjlighet att medverka i det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten mellan chefer, arbetsledare eller 
arbetstagare för att förebygga risker i arbetet och för att en tillfredsställande arbetsmiljö 
skall uppnås. 
 
Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet är tillräckligt 
många och har nödvändiga befogenheter och resurser. 
 
Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio anställda i 
verksamheten (AFS 2001:1). 
 
 
Brandskydd: 
En brandskyddsorganisation bör upprättas där det tydligt framgår var det övergripande 
ansvaret för brandskyddsfrågor ligger och hur olika ansvarsområden och arbetsuppgifter 
inom brandskyddet är delegerade (www.sbff.se). 
 

http://www.sbff.se
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Det bör inom verksamheten utses en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brand-
skydd och dokumentation (SRVFS 2004:3). 
 
Det bör finnas rutiner som säkerställer personalens möjlighet att utföra tilldelade arbets-
uppgifter (www.brandinfo.nu). 
 
Brandskyddsorganisationen bör kommuniceras till alla anställda (www.svbf.se). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Ledningen skall erbjuda nödvändiga resurser, det vill säga personella, organisatoriska, 
tekniska, finansiella samt specialkompetens, så att ledningssystemet kan införas och 
styras. 
 
Roller, ansvar och befogenheter skall vara definierade, dokumenterade och kommu-
nicerade till alla berörda för att uppnå en effektiv miljöledning.  
 
Högsta ledningen skall utse en eller flera representanter och precisera roll/roller och 
ansvar för denne/dessa (Persson, 2004; Piper m.fl., 2004). 
 
 
 
6. Utbildning/Kunskaper 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Arbetsgivaren skall se till att alla arbetstagare har tillräckliga kunskaper om förhållan-
den som innebär risker för ohälsa och olycksfall. 
 
Arbetsgivaren skall se till att de som tilldelats/delegerats uppgifter i arbetsmiljöarbetet 
har tillräcklig kännedom om: 
▫ Regler som har betydelse för arbetsmiljön. 
▫ Fysiska, psykiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycks-

fall. 
▫ Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
▫ Arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö (AFS 2003:4). 

 
 
Brandskydd: 
Organisationen bör upprätta utbildningsplaner avseende teoretiska och praktiska kun-
skaper för alla anställda. Utbildningsplanerna bör innehålla syfte, mål, program och om-
fattning (www.svbf.se). 
 
Utbildningarna bör vara regelbundet återkommande. 
 

http://www.brandinfo.nu
http://www.svbf.se
http://www.svbf.se
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Personer med särskilt ansvar inom det systematiska brandskyddsarbetet eller vars arbete 
kan ge upphov till brand bör regelbundet genomgå lämplig utbildning (www.sbff.se). 
 
Organisationen bör upprätta och underhålla rutiner för brandskyddsarbetet så att alla 
anställda blir medvetna om: 
▫ Betydelsen av att policy och rutiner följs. 
▫ Att en ökad brandsäkerhet erhålls genom en förbättrad personlig insats. 
▫ Roller och ansvar för att uppnå de krav som finns. 
▫ Konsekvenserna av att frångå specificerade rutiner (www.svbf.se). 

 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Organisationen skall identifiera de utbildningsbehov som är relaterade till miljöaspek-
terna och miljöledningssystemet. 
 
Personer med arbete som kan orsaka betydande miljöpåverkan skall ha lämplig utbild-
ning. 
 
Organisationen skall tillhandahålla utbildning och förvara redovisande dokument från 
dessa utbildningar. 
 
Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för miljöledningssystemet så 
att de som arbetar med detta blir medvetna om: 
▫ Miljöpolicyns betydelse. 
▫ Att rutiner och krav följs. 
▫ Att de betydande miljöaspekterna kan påverkas av en förbättrad personlig insats. 
▫ Roller och ansvar för att uppnå kraven. 
▫ Konsekvenserna av att frångå specificerade rutiner (Piper m.fl., 2004). 

 
 
 
7. Kommunikation 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Arbetsgivaren skall se till att de personer som tilldelats uppgifter får: 
▫ Tillgång till sammanställningar över arbetsskadeanmälningar. 
▫ Information om förebyggande arbetsmiljöåtgärder i verksamheten och om åtgärds-

krav från Arbetsmiljöverket. 
▫ Lämna synpunkter till arbetsgivaren på:  

1. Val av andra arbetstagare med uppgifter i arbetsmiljöarbetet. 
2. Val av arbetstagare för att genomföra första hjälpen, brandbekämpning och 

utrymning. 
3. Anlitad företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. 
4. Uppläggning av arbetsmiljöarbetet.  
5. Riskbedömningar. 

http://www.sbff.se
http://www.svbf.se
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6. Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
7. Behov av personlig skyddsutrustning. 
8. Sammanställningar och arbetsskadeanmälningar. 
9. Information om förebyggande arbetsmiljöåtgärder. 
10. Information om åtgärdskrav från Arbetsmiljöverket. 
11. Hur informationen ska utformas (AFS 2001:1). 
 
 

Brandskydd: 
Ägare av byggnader eller anläggningar där riskerna för eller konsekvenserna av brand är 
stora skall lämna en skriftlig redogörelse av brandskyddet till räddningstjänsten i kom-
munen. Nyttjanderättshavaren skall lämna uppgifter om brandskyddsarbetet till ägaren 
av byggnaden eller anläggningen så att denne kan uppfylla sin skyldighet mot kom-
munen. För de verksamheter som innebär en fara för att en olycka kan orsaka allvarliga 
skador på människor och miljö är det istället verksamhetsutövaren som ansvarar för att 
upprätta redogörelsen och ägaren ska då bidra med de uppgifter som behövs för detta 
(www.notisum.se).  
 
Det systematiska brandskyddsarbetet bör kommuniceras till alla som berörs av det 
(SRVFS 2004:3). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Organisationen skall upprätta rutiner för intern kommunikation.  
 
Organisationen skall upprätta rutiner för att ta emot, dokumentera och svara på syn-
punkter från externa intressenter.  
 
Organisationen skall besluta om extern kommunikation av de betydande miljöaspek-
terna. Om beslutet är att kommunicera externt, skall det upprättas en metod för detta 
(Piper m.fl., 2004). 
 
 
 
8. Dokumentation 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Följande skall dokumenteras skriftligt: 
▫ Riskbedömningar av arbetsmiljön. 
▫ Handlingsplaner för de risker som inte åtgärdats omedelbart. 
▫ Instruktioner för arbetet när riskerna i detta är betydande. 
▫ Årlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud. 

 
Om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten skall även följande dokumenteras 
skriftligt: 

http://www.notisum.se
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▫ Arbetsmiljöpolicy. 
▫ Arbetsrutiner som beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
▫ Fördelning/delegering av arbetsmiljöuppgifter. 
▫ Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). 

 
 
Brandskydd: 
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att allt arbete som görs och hur det går till bör 
dokumenteras.  
 
Den systematiska brandskyddsdokumentationen bör bland annat innehålla: 
▫ En generell beskrivning av byggnaden.  
▫ Vilken verksamhet som bedrivs och de risker som finns. 
▫ Ansvarsfördelning. 
▫ Tekniska och organisatoriska brandskyddsåtgärder. 
▫ Planer för underhåll och kontroll av brandskyddsåtgärder. 
▫ Rutiner för information till besökare och hantverkare. 
▫ Rutiner för revision av dokumentationen. 

 
Brandskyddsdokumentationen bör uppdateras regelbundet och vid behov (SRVFS 2004:3). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Dokumentationen av miljöledningssystemet skall bestå av: 
▫ Miljöpolicy 
▫ Miljömål 
▫ Miljöledningssystemets omfattning/huvuddelar  
▫ Redovisande dokument (Piper m.fl., 2004). 

 
 
 
9. Dokumentstyrning 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Skallkrav saknas eftersom föreskriften AFS 2001:1 i sig är tvingande för alla arbets-
givare (AFS 2001:1). 
 
 
Brandskydd: 
Krav saknas då en standard för systematiskt brandskyddsarbete inte finns. 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Organisationen skall upprätta, införa och underhålla en rutin för att styra dokument så 
att: 



  

 28    

▫ De kan godkännas, granskas, uppdateras, ändras, distribueras, läsas och identifieras. 
▫ Externa dokument identifieras och distribueras. 
▫ Rätt version distribueras och användning av gamla dokument förhindras. 

 
Redovisande dokument skall styras enligt: 
▫ Organisationen skall upprätta och underhålla redovisande dokument för att visa att 

kraven i miljöledningssystemet ISO 14001 följs. 
▫ Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera, för-

vara, skydda, återsöka, arkivera och gallra redovisande dokument.  
▫ Redovisande dokument skall vara tydliga, identifierbara och spårbara (Piper m.fl., 

2004). 
 
 
 
10. Verksamhetsstyrning 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. 
 
Arbetsmiljöarbetet skall omfatta de betydande fysiska, psykologiska och sociala aspek-
terna.  
 
När egen kompetens saknas för det systematiska arbetsmiljöarbetet skall arbetsgivaren 
anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån (AFS 2001:1). 
 
 
Brandskydd: 
Brandskyddsarbetet bör bli en naturlig del av det ordinarie arbetet (www.brandinfo.nu). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Aktiviteter för de betydande miljöaspekterna skall identifieras och planeras så att de ut-
förs enligt angivna villkor (Piper m.fl., 2004). 
 
 
 
11. Nödlägesberedskap 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Skallkrav saknas. 
 
 
Brandskydd: 
Rutiner och instruktioner för hur personalen ska agera vid händelse av brand/tillbud skall 
redovisas skriftligt. Rutinerna bör övas regelbundet (www.umea.se; www.notisum.se). 

http://www.brandinfo.nu
http://www.umea.se
http://www.notisum.se
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Det skall i byggnader finnas skyltar med utrymningsplaner på lämpligt belägna platser 
och i den omfattning som behövs (AFS 2000:42). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera risker för 
de olyckor som kan påverka den yttre miljön.  
 
Organisationen skall förebygga eller dämpa negativ miljöpåverkan.  
 
Organisationen skall regelbundet gå igenom rutinerna för beredskapen mot olyckor.  
 
Organisationen skall genomföra övningar för nödlägesberedskap när det är praktiskt 
möjligt (Piper m.fl., 2004). 
 
 
Sammanfattning genomförande: 
Även under genomförandefasen har de tre ledningssystemen för arbetsmiljö, brand-
skydd och yttre miljö många gemensamma skall- respektive börkrav. Alla systemen 
ställer till exempel krav på att ansvar och befogenheter inom respektive område är klart 
definierade, att alla berörda inom respektive område har lämplig utbildning samt att 
policy, systemets innehåll/omfattning, risker/aspekter, handlingsplaner och uppgiftsför-
delning dokumenteras skriftligt. För AFS 2001:1 är dock kraven på dokumentation av 
policy, uppgiftsfördelning och systemets omfattning att det finns minst tio arbetstagare 
inom verksamheten. 
 
Både Brandskydd och ISO 14001 har dessutom snarlika krav på att det ska finnas intern 
kommunikation och att det upprättas rutiner för beredskap vid brand respektive miljö-
olyckor. 
 
Enligt AFS 2001:1 och Brandskydd ställs krav på att arbetsmiljöarbetet respektive 
brandskyddsarbetet ska ingå in den dagliga verksamheten.  
 
 
 
3.6.4 Uppföljning  
 
12. Övervakning och mätning 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Arbetsgivaren skall, omedelbart eller så snart det är möjligt, kontrollera de åtgärder som 
utförts enligt handlingsplanen. 
 
Arbetsgivaren skall årligen göra en skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och 
allvarliga tillbud som inträffat i arbetet (AFS 2001:1). 
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Brandskydd: 
Organisationen bör upprätta rutiner för regelbunden övervakning och kontroll av bygg-
nadstekniska och organisatoriska brandskyddsåtgärder. 
 
Resultatet av brandskyddskontrollerna bör sammanställas (www.brandinfo.nu). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för regelbunden övervak-
ning och mätning av faktorer som kan orsaka betydande miljöpåverkan.  
Rutinerna skall omfatta dokumentation av:  
▫ Organisationens miljöprestanda. 
▫ Relevant verksamhetsstyrning. 
▫ Överresstämmelse med organisationens övergripande och detaljerade miljömål. 

Organisationen skall se till att kalibrerad/verifierad utrustning används vid övervakning 
och mätning samt att utrustningen underhålls.  
 
Organisationen skall bevara redovisande dokument från kalibreringen/verifieringen av 
utrustningen (Piper m.fl., 2004). 
 
 
 
13. Efterlevnad av lagkrav och andra krav 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Skallkrav saknas eftersom föreskriften AFS 2001:1 i sig är tvingande för alla arbets-
givare (AFS 2001:1). 
 
 
Brandskydd: 
Rutiner för regelbunden övervakning av lagar och lokala regler bör upprättas och införas 
(www.brandinfo.nu; www.systematiskt-brandskyddsarbete.info). 
 
LSO är tvingande och skall följas (www.notisum.se). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att regelbundet utvärdera 
att relevant miljölagstiftning och andra krav följs.  
 
Organisationen skall arkivera redovisande dokument från de regelbundna utvärdering-
arna som visar att miljölagstiftning och andra krav följs (Piper m.fl., 2004). 
 
 
 

http://www.brandinfo.nu
http://www.brandinfo.nu
http://www.systematiskt-brandskyddsarbete.info
http://www.notisum.se
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14. Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Arbetsgivaren skall utreda grundorsaken till om någon arbetstagare råkat ut för ohälsa, 
olycksfall eller tillbud så att detta inte sker igen.  
 
Arbetsgivaren skall vidta förebyggande åtgärder mot ohälsa och olycksfall i arbetet 
(AFS 2001:1). 
 
 
Brandskydd: 
Ägare av eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall före-
bygga och begränsa skador till följd av brand (www.notisum.se). 
 
Organisationen bör upprätta och underhålla rutiner för tillbud och incidenter och för  
att vidta korrigerande och förebyggande åtgärder. Rutinerna bör även innehålla instruk-
tioner för rapportering.  
 
Det bör upprättas en rutin för att vid behov uppdatera brandskyddsbeskrivningen i 
samband med ombyggnationer eller andra förändringar i verksamheten, till exempel 
personalfester (www.sbff.se).  
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att hantera avvikelser 
och för att vidta korrigerande och förebyggande åtgärder.  
 
Åtgärder för att hantera avvikelser skall vara anpassade till problemens omfattning.  
 
Organisationen skall granska de korrigerande och förebyggande åtgärder som har gjorts 
samt dokumentera varje förändring (Piper m.fl., 2004). 
 
 
 
15. Redovisande dokument 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Riskbedömningar av arbetsmiljön, handlingsplaner samt den årliga sammanställningen 
av ohälsa olycksfall och allvarliga tillbud skall dokumenteras skriftligt.  
 
Uppföljningen av arbetsmiljöarbetet skall dokumenteras om det finns minst tio arbets-
tagare i verksamheten (AFS 2001:1). 
 
 
 

http://www.notisum.se
http://www.sbff.se
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Brandskydd: 
De personer som bedriver verksamhet där risken för brand eller där följderna av en brand 
bedöms särskilt stora skall skriftligt redogöra för sitt brandskydd (www.notisum.se). 
 
Redovisande dokument bör uppdateras regelbundet och vid behov (SRVFS 2004:3). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Organisationen skall upprätta och underhålla redovisande dokument för att kunna visa 
att kraven i miljöledningssystemet följs.  
 
Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera, förvara, 
skydda, återsöka, arkivera och gallra redovisande dokument.  
 
Redovisande dokument skall vara tydliga, identifierbara och spårbara (Piper m.fl., 2004). 
 
 
 
16. Internrevision 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Arbetsmiljöarbetet skall varje år följas upp. 
 
Uppföljningen skall dokumenteras om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten 
(AFS 2001:1). 
 
 
Brandskydd: 
Brandskyddsarbetet, inklusive brandskydd och dokumentation, bör regelbundet kontrol-
leras och följas upp (www.svbf.se).  
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Interna revisioner skall genomföras med planerade intervall för att undersöka om miljö-
ledningssystemet underhålls på ett riktigt sätt och för att utreda om systemet överens-
stämmer med planerade åtgärder. 
 
Organisationen skall upprätta, införa och underhålla ett revisionsprogram som tar hän-
syn till de aktiviteter som har betydelse för miljön samt beaktar resultaten från tidigare 
revisioner.  
 
Revisionsrutinerna skall innefatta ansvar, rapportering, omfattning, frekvens, metodik, 
revisionskriterier och arkivering.  
 
Revisorer och revisioner skall vara objektiva och opartiska (Piper m.fl., 2004). 

http://www.notisum.se
http://www.svbf.se
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Sammanfattning uppföljning: 
Uppföljningsfasen innehåller många jämförbara krav. Alla tre systemen ställer krav på 
regelbunden mätning/övervakning av avvikelser/incidenter inom respektive område 
samt krav på att utreda och förhindra att avvikelsen/incidenten sker igen. Dessutom 
innehåller de tre ledningssystemen krav på internrevision och att redovisande dokument 
skall vara skriftliga, med undantag av uppföljningen av arbetsmiljöarbetet som inte 
behöver dokumenteras om det finns färre än tio arbetstagare. När det gäller systemen för 
brandskydd och yttre miljö finns det också krav på att utvärdera att lokala regler för 
brandskydd och yttre miljö följs samt att relevant brand- och miljölagstiftning efterlevs. 
 
 
 
3.6.5 Utvärdering 
 
17. Ledningens genomgång 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
Om arbetsmiljöarbetet inte fungerar bra skall det förbättras (AFS 2001:1). 
 
 
Brandskydd: 
Ledningen bör regelbundet gå igenom det systematiska brandskyddsarbetet (www.svbf.se). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Arbetsgivaren skall regelbundet gå igenom miljöledningssystemet. Ledningens genom-
gång skall innefatta beslut och åtgärder av möjliga förändringar av policy, mål och andra 
delar av systemet. 
 
Ledningens genomgång skall dokumenteras och arkiveras (Piper m.fl., 2004). 
 
 
Sammanfattning utvärdering: 
Alla tre systemen ställer krav på regelbunden genomgång av respektive system.  
 
 
 
 
3.7 Sammanfattning av teori 
 
Verksamheten i ett företag ska ses som en helhet och för att underlätta arbetet kan olika 
ledningssystem samordnas där det är möjligt. Samordning kan göras dels genom att dra 
nytta av de likheter som finns i de olika systemen och dels när systemens verk-
samhetsområden överlappar varandra. Arbetet i fokusområdena arbetsmiljö, brandskydd 

http://www.svbf.se
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och yttre miljö har många likheter och dessutom överlappar dessa fokusområden 
varandra. 
 
För att göra en mer omfattande samordning av olika fokusområden kan kraven i de olika 
kravdokumenten jämföras för respektive område. De krav som är lika eller är formu-
lerade på olika sätt men har samma syfte kan med fördel samordnas. När det gäller kra-
ven för de olika elementen har föreskriften AFS 2001:1, mitt eget ”kravdokument” för 
brandskydd och standarden ISO 14001 många jämförbara krav och är därför lämpliga 
att samordna. 
 
Fördelarna med samordnade ledningssystem är många. De ger bland annat en helhets-
syn, bättre beslutsunderlag och minskad dokumentation. Detta leder till att arbetet i 
verksamheten förenklas. Syftet med samordningen är ju att underlätta arbetet så att det 
löper smidigare och effektivare.  
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4. VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 
 
Apoteket Produktion & Laboratorier (APL) utgör en del av Apoteket AB och kärn-
verksamheten består av att tillverka de läkemedel som läkemedelsindustrin inte 
tillhandahåller, att kvalitetssäkra Apotekets produkter samt tillhandahålla läkemedels-
information. Allt i enlighet med det avtal som Apoteket AB har med staten. APL åtar 
sig också uppdrag från andra företag och organisationer, till exempel produktutveckling, 
tillverkning och kvalitetssäkring. 
 
APL har sammanlagt ca 550 anställda vid fyra olika produktionsenheter i Sverige. 
Dessa ligger i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Varje produktionsenhet är 
specialinriktad mot en viss tillverkningsteknik. I Göteborg arbetar cirka 115 personer 
med tillverkning av flytande beredningar, tandläkarberedningar, dospulver, kemisk-
tekniska lösningar och brandfarliga/hälsovådliga produkter (Apoteket Produktion & 
Laboratorier, 2004). 
 
Bilden nedan visar ett organisationsschema över hur APL i Göteborg är uppbyggt. 
Företagets organisation består av platschefen och de tre avdelningarna Lagerproduktion, 
Extemporeproduktion och Laboratoriet. Under varje avdelning finns två eller flera 
grupper. Utöver dessa grupper finns även Personal/Ekonomi/Teknik, Platsservice och 
Quality Assurance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Organisationsschema över APL i Göteborg (Apoteket AB, 2001). 
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5. NULÄGESBESKRIVNING OCH ANALYS 
 
 
Nulägesbeskrivningen nedan bygger på de intervjusvar och den information som jag fått 
från intranät och miljömanual. Beskrivningen följer i stort sett strukturen på ISO 14001. 
Om något av fokusområdena saknat krav för ett visst element har frågor angående detta 
element och fokusområde inte ställts. 
 
 
 
 
5.1 Policy 
 
1. Policy 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Arbetsmiljöpolicyn/personalpolicyn (se nedan) täcker hela Apoteket AB och är inte 
specifik för just APL i Göteborg. Policyn finns på intranätet och är därmed tillgänglig 
för alla anställda. Den uppfyller inte skallkraven enligt AFS 2001:1 genom att det 
saknas uppgift om hur arbetsförhållandena ska vara för att förebygga ohälsa och 
olycksfall samt hur en tillfredsställande arbetsmiljö skall uppnås. Däremot anges att det 
engagerade ledarskapets viktigaste uppgift är att skapa en god arbetsmiljö.  
 
Personalpolicyn är formulerad enligt följande: 
”Apoteket ska vara den goda arbetsplatsen. Vår utveckling är beroende av engagerade 
och kunniga medarbetare. Genom dialog skapar vi delaktighet, engagemang och för-
troende och tar till vara kunskap.  

Apotekets chefer ska utöva ett engagerat ledarskap. Det betyder att våra chefer ska 
skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra ett effektivt arbete med god kund-
nytta, att utveckla goda relationer och att nå framgång i det egna arbetet. Att skapa en 
god arbetsmiljö tillhör det engagerade ledarskapets viktigaste uppgifter. Vår lednings-
filosofi ska genomsyra chef- och ledarskapet och omfattar också det ledarskap som 
utövas i exempelvis projektledarfunktionen och specialistfunktionen. 

Medarbetarna ska göras delaktiga i sin verksamhet. Delaktiga medarbetare är enga-
gerade och tar ökat ansvar. I medarbetaransvaret ligger att utveckla sin egen kompe-
tens. 

Vi uppmuntrar till att lära av andra och dela med oss av vår kunskap (lärande orga-
nisation). Vi samverkar över funktions- och professionsgränser” (intranät, 2005-11-11). 
 
 
Brandskydd: 
Även säkerhetspolicyn (se nedan) gäller för hela Apoteket AB och finns tillgänglig  
för alla anställda via intranätet. Inte heller här uppfylls kraven helt eftersom det saknas 
uppgift om att ständiga förbättringar bör göras. Däremot anges i policyn att man arbetar 
förebyggande och att lagar och regelverk styr säkerhetsarbetet. Vidare anges att 
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Apoteket AB ska använda skyddsmetoder för att minska skaderiskerna till ett minimum, 
vilket är helt enligt börkraven.  
 
Säkerhetspolicyn är formulerad enligt följande: 

”Apoteket är ett företag som står för hög säkerhet. Vår verksamhet är beroende av att 
våra kunder och medarbetare upplever Apoteket som tryggt och säkert. Säkerhets-
arbetet bedrivs effektivt med hög kunskap och stort engagemang. Det skapar förtroende. 

Vårt säkerhetsarbete bedrivs metodiskt och systematiskt. Vi strävar efter att förebygga 
och samverka med berörda. Lagar, berörda regelverk och andra krav som finns styr 
vårt säkerhetsarbete. 

Till det engagerade ledarskapet hör ett säkerhetsansvar. I det ligger att vara för ett 
högt säkerhetsmedvetande och ta till vara medarbetarnas engagemang. 

Vi ska använda skyddsmetoder så att vi minskar våra skaderisker till ett minimum av 
störningar och till lägsta möjliga kostnad. Utgångspunkten är den berömda hotbilden. 

Vår information ska skyddas från obehörig användning” (intranät, 2005-11-11). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Miljöpolicyn (se nedan) hittas även den på intranätet och gäller för hela Apoteket AB. 
Den här policyn uppfyller helt skallkraven enligt ISO 14001.  
 
Miljöpolicyn har följande ordalydelse: 
”Vi vill vara ett företag som står för en god miljö och tar ett långtgående miljöansvar. 
Det skapar förtroende för Apoteket i vårt arbete för en bättre hälsa. En god hälsa förut-
sätter en god miljö. Vi bedriver vårt miljöarbete effektivt genom kunniga och enga-
gerade medarbetare. 

Vi ska miljöanpassa all vår verksamhet. Då bidrar vi till ett hållbart samhälle. Vi 
väger alltid på bästa sätt samman miljöhänsyn med produkters och tjänsters funktion, 
säkerhet och vår leveransskyldighet. Det sker i samarbete med kunder, leverantörer och 
sjukvårdens företrädare.  

Vi tar initiativ på miljöområdet och arbetar för att långsiktigt förebygga ohälsa och 
miljöskada. Kontinuerligt förbättrar vi vårt miljöarbete och sätter nya miljömål. Vi 
uppfyller eller överträffar kraven i lagar och förordningar inom miljöområdet. Vårt 
miljöarbete redovisar vi öppet och tydligt. 

Vi verkar för en miljöanpassad läkemedelsanvändning och ett ökat miljömedvetande 
hos våra medarbetare, kunder, leverantörer och sjukvårdens företrädare. Vi minskar 
miljöbelastningen från transporter inom vårt verksamhetsområde och hushållar med 
energi och material. Vi beaktar miljöaspekter vid alla beslut med miljöpåverkan i hela 
företaget” (intranät, 2005-11-11). 
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5.2 Planering 
 
2. Risker/Aspekter 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Under det senaste året har en allmän skyddsrond genomförts för hela APL i Göteborg. 
Några riktade skyddsronder har däremot inte genomförts på många år.  
 
När det gäller den psykosociala arbetsmiljön genomförs varje år en enkätundersökning, 
ATI (Arbetstillfredsställelseindex), där alla anställda får svara på frågor om bland annat 
företagets vision, verksamhet, utvecklingssamtal samt lämna synpunkter på närmaste 
chef och medarbetare. Resultatet redovisas på avdelningsmötena och eventuella förslag 
på åtgärder tas upp. 
 
Endast de två avdelningarna Lagerproduktion och Laboratoriet har kartlagt riskerna i 
arbetsmiljön och gjort riskanalyser. Avdelningen för Lagerproduktion har dessutom en 
egen personalgrupp som arbetar med risker och riskanalyser, vilka uppdateras konti-
nuerligt vid förändringar i arbetsmiljön.  
 
Några avdelningar/grupper har en stående punkt på sina mötesagendor där eventuella 
brister och åtgärder i arbetsmiljön kan tas upp (intervju). 
 
 
Brandskydd: 
En gång per månad genomför varje gruppchef i egenskap av brandskyddskontrollant en 
brandskyddsrond på sitt arbetsställe med hjälp av checklistor. Syftet med ronderna är att 
upptäcka eventuella avvikelser och åtgärda dem så fort som möjligt. Resultatet lämnas 
till brandskyddsledare/-ansvarig som sammanställer listorna. De risker som upptäcks i 
det dagliga arbetet och som kräver direkt åtgärd rättas omgående till (intervju). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Varje avdelning har en egen miljöaspektlista. Listorna sammanställs av den lokala 
miljösamordnaren och platschefen till en gemensam miljöaspektlista för hela APL i 
Göteborg. Listan anger hur betydande varje aspekt är och uppdateras en gång om året 
(intervju).  
 
 
 
3. Lagar och andra krav 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Skallkrav saknas. 
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Brandskydd: 
Interna regler för exempelvis rökning, heta arbeten, levande ljus med mera finns skrift-
ligt dokumenterade (intervju).  
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Ett dotterbolag, Kemi & Miljö, till Apoteket AB ansvarar för upprättande och upp-
datering av en förteckning över relevant miljölagstiftning. Nyheter och ändringar 
meddelas två gånger per år till Apoteket AB centralt, som ansvarar för att informationen 
förs vidare i företaget. Laglistan finns tillgänglig på intranätet (Apoteket Produktion & 
Laboratorier).  
 
Lokala/kommunala lagar och föreskrifter, för till exempel renhållning och vatten, 
bevakas av lokal miljösamordnare och platschef (intervju). 
 
 
 
4. Mål och handlingsplaner 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Det som framkommit vid skyddsronder, riskanalyser, medarbetarsamtal, ATI med mera 
och som inte kräver omedelbar åtgärd förs in i handlingsplanen för respektive avdelning 
eller grupp.  
 
Handlingsplanerna anger vad som ska åtgärdas, när åtgärden ska ske och vem som ska 
genomföra åtgärden. Dock saknas uppgift om vem som ska kontrollera att uppgiften är 
genomförd.  
 
Handlingsplanerna behandlas på skyddskommittémötena (intervju). 
 
 
Brandskydd: 
Brandskyddskontrollanterna lämnar varje månad rapporter på genomgången brand-
skyddsrond till brandskyddsledaren/-ansvarige för brukare som sammanställer resultatet. 
Materialet utgör sedan delvis grunden för en gemensam brandskyddsplan som också 
sammanställs av brandskyddsledaren/-ansvarige. Planen anger vad, när och hur något 
måste åtgärdas och av vem. Planen gäller för hela APL i Göteborg (intervju).  
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
De övergripande miljömålen för hela Apoteket AB fastställs av högsta ledningen 
(styrelsen) för en period av tre till fem år och bör om möjligt vara mätbara. De över-
gripande miljömålen för APL fastställs däremot av ledningen inom APL centralt eller 
lokalt för en period av tre till fem år och bör även de om möjligt vara mätbara. De 
detaljerade miljömålen för de olika APL-enheterna fastställs av ledningen för APL 
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centralt eller lokalt beroende på miljömålets lokalisering. De detaljerade miljömålen 
fastställs för en period av ett år för att de övergripande miljömålen ska kunna uppnås 
och är om möjligt mätbara. 
 
Miljömålen åtföljs av miljöhandlingsplaner som anger ansvarsfördelning, tidsplan och 
resurser för att målen ska kunna uppfyllas.  
 
Under året följs miljömålen upp av den lokala miljösamordnaren enligt de datum som 
anges för respektive mål. Miljösamordnaren informerar ledningen om resultatet av mål-
uppföljningen vid ledningens genomgång för att ledningen ska kunna ta ställning till om 
eventuella åtgärder behöver vidtas.  
 
Alla berörda ska känna till innehållet i miljöhandlingsplanen (Apoteket Produktion & 
Laboratorier). 
 
 
 
 
5.3 Genomförande 
 
5. Organisation/Ansvar 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Inga arbetsmiljöuppgifter är delegerade neråt i organisationen, men några avdelnings-
chefer har ändå arbetsmiljöuppgifter angivna i sina befattningsbeskrivningar.  
 
Alla anställda har möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet via ATI, skyddsombud, möten, 
utvecklingssamtal, avvikelserapportering med mera.  
 
Utöver de krav som anges i AFS 2001:1 har företaget också en skyddskommitté i enlig-
het med AML. Skyddskommittén består av drygt 20 personer, bland annat platschef, 
alla avdelnings- och gruppchefer samt skyddsombuden. Vid behov deltar även företags-
hälsovården. Skyddskommittén sammanträder tre gånger per år. Den har en stående 
agenda som nyligen fått två nya punkter: miljö och brand. Här behandlas bland annat 
skyddsrondsprotokoll och handlingsplaner samt sådant som rör den övergripande arbets-
miljön (intervju). 
 
 
Brandskydd: 
Brandskyddsorganisationen består av två brandskyddsledare som också är brandskydds-
ansvariga med ansvar för fastighet respektive brukare. Därtill kommer interna brand-
skyddskontrollanter som utgörs av gruppcheferna. Varje gruppchef (brandskydds-
kontrollant) ansvarar för brandskyddet inom sitt arbetsområde och sköter det dagliga 
systematiska brandskyddsarbetet.  
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För brandskyddskontrollanterna finns en skriftlig uppgiftsbeskrivning över respektive 
brandskyddsområde. Uppgifterna kan delegeras vidare i organisationen till arbetstagare 
med tillräckliga kunskaper.  
 
Brandskyddsorganisationen har inga gemensamma sammanträden.  
 
Brandskyddsarbetet kommuniceras till alla anställda via gruppcheferna (intervju).  
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Varje platschef är ansvarig för det lokala miljöarbetet och har ansvar för att tilldela 
resurser så att det är möjligt att bedriva miljöarbetet inom ramen av miljölednings-
systemet. Det yttersta miljöansvaret har ledningen för Apoteket AB (Apoteket 
Produktion & Laboratorier).  
 
Den lokala miljögruppen för APL i Göteborg består av den lokala miljösamordnaren 
från avdelningen Lagerproduktion samt ytterligare två personer från samma avdelning, 
en person från avdelningen Extemporeproduktion och en person från gruppen 
Platsservice. Laboratorieavdelningen samt grupperna Personal/Ekonomi/Teknik och 
Quality Assurance saknar representation i miljögruppen. Gruppen sammanträder cirka 
tre gånger per år (intervju). 
 
 
 
6. Utbildning/Kunskaper 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Nya chefer och skyddsombud går kurser i arbetsmiljöarbete. Vidareutbildning sker vid 
behov.  
 
Nyanställa informeras om riskerna i arbetet av avdelnings- eller gruppchef. Dessutom 
finns information om risker med mera på varuinformations- och säkerhetsdatablad. 
Utbildning i kemiska hälsorisker är kontinuerligt återkommande för dem som har behov 
av det i sitt arbete.  
 
De som arbetar med rehabilitering, belastningsskador med mera får lämplig utbildning 
för detta (intervju).  
 
 
Brandskydd: 
Var annat till var tredje år går alla anställda en brandutbildning som innehåller både 
teori och praktik. Genomförda utbildningar noteras på ett utbildningskort/meritför-
teckning. Skriftliga utbildningsplaner för brandskyddsarbetet saknas emellertid. 
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Brandskyddsledare/-ansvariga och brandskyddskontrollanter får lämpliga kunskaper i 
systematiskt brandskyddsarbete via utbildning. Ingen vidareutbildning förekommer 
dock. Däremot uppdaterar sig brandskyddsledarna/-ansvariga kontinuerligt via tidningar 
och information från Räddningsverket, räddningstjänsten och olika brandskyddsorgani-
sationer. 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Varje nyanställd får en grundutbildning i Apoteket AB:s miljöarbete under det första 
anställningsåret via företagets intranät. Därefter sker en fortlöpande vidareutbildning 
inom miljöområdet vid behov. 
 
Personal med arbetsuppgifter som kan orsaka betydande miljöpåverkan får kunskaper 
om detta via bland annat säkerhetsdatablad och satsprotokoll (intervju).  
 
Behovet av kunskaper kartläggs vid utvecklingssamtal och efter miljöaspektlistan 
(Apoteket Produktion & Laboratorier). 
 
 
 
7. Kommunikation 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Skallkraven i den här punkten uppfylls inte, eftersom arbetsmiljöarbetet inte är officiellt 
fördelat i organisationen (intervju). 
 
 
Brandskydd: 
APL i Göteborg lämnar varje år en skriftlig redogörelse av sitt systematiska brand-
skyddsarbete till räddningstjänsten i kommunen.  
 
Brandskyddsarbetet och vilka personer som ingår i brandskyddsorganisationen kommu-
niceras till alla arbetstagare via respektive gruppchef (intervju). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Roller, ansvar och befogenheter i det lokala miljönätverket är dåligt kommunicerat inom 
APL i Göteborg. Alla anställda har till exempel inte kännedom om vem som är lokal 
miljösamordnare (intervju). 
 
Frågor från allmänheten via media besvaras av platschefen. Synpunkter och frågor  
från kunder och leverantörer besvaras av APL:s centrala miljösamordnare (Apoteket 
Produktion & Laboratorier). 
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8. Dokumentation 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
En arbetsmiljöpolicy för hela Apoteket AB finns tillgänglig för alla anställda via intra-
nätet (intranät). Alla handlingsplaner och genomförda riskbedömningar finns också 
skriftligt dokumenterade. Skriftliga rutiner och instruktioner för arbete som innebär 
risker finns endast för några avdelningar. 
 
Eftersom arbetsmiljöuppgifterna inte är delegerade neråt i organisationen finns heller 
ingen skriftlig delegeringsdokumentation, med undantag av de avdelningar där avdel-
ningscheferna har arbetsmiljöuppgifter angivna i sina befattningsbeskrivningar.  
 
Dokumentation för rutiner och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
saknas. Inte heller görs någon skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och all-
varliga tillbud (intervju). 
 
 
Brandskydd: 
En brandskyddspolicy för hela Apoteket AB finns tillgänglig för alla anställda via 
företagets intranät (intranät). 
 
Organisationens uppbyggnad med uppgiftsfördelning, uppgiftsbeskrivning, ansvarsom-
råden, rapporteringsvägar med mera finns skriftligt dokumenterad.  
 
Någon egentlig dokumentation med rutiner för det systematiska brandskyddsarbetet 
finns däremot inte (intervju).  
 
Rutiner för besökare saknas eller följs inte (egen erfarenhet).  
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Dokumentation bestående av miljöpolicy och miljöledningssystemets omfattning/huvuddelar 
finns (Apoteket Produktion & Laboratorier) samt miljömål och redovisande dokument 
(intervju). 
 
 
 
9. Dokumentstyrning 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Skallkrav saknas. 
 
 
Brandskydd: 
Krav saknas. 
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ISO 14001, yttre miljö: 
Den centrala miljösamordnaren för APL ansvarar för att övergripande miljöstyrande och 
miljöredovisande dokument framtas, hanteras och arkiveras. För framtagning, hantering 
och arkivering av lokala miljöstyrande och miljöredovisande dokument ansvarar den 
lokala miljösamordnaren (Apoteket Produktion & Laboratorier). 
 
 
 
10. Verksamhetsstyrning 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Arbetsmiljöarbetet ingår i det dagliga arbetet via chefers, medarbetares och skyddsom-
buds deltagande.  
 
När experthjälp behövs kontaktas företagshälsovården (intervju).  
 
 
Brandskydd: 
Brandskyddsarbetet ingår i det dagliga arbetet via brandskyddsansvariga, brandskydds-
kontrollanter och övriga medarbetare.  
 
När egen kompetens saknas vänder man sig till räddningstjänsten i kommunen eller till 
Räddningsverket (intervju). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Den miljörelaterade verksamheten inom APL i Göteborg styrs av en övergripande mil-
jöpolicy, en miljömanual för hela APL och lokala instruktioner (Apoteket Produktion & 
Laboratorier).  
 
 
 
11. Nödlägesberedskap 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Skallkrav saknas. 
 
 
Brandskydd: 
Det finns en konsekvensplan där beredskapsplaner för eventuella nödlägen finns doku-
menterade.  
 
Mindre brandövningar genomförs då och då. Dock har inga större övningar där alla an-
ställda samtidigt fått lämna byggnaden gjorts på många år. 
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Utrymningsplaner finns anslagna i byggnaden (intervju). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Idag saknas rutiner för nödlägesberedskap och inga övningar för eventuella miljö-
olyckor är heller genomförda, men arbete med att ta fram rutiner för detta pågår 
(intervju). 
 
 
 
 
5.4 Uppföljning 
 
12. Övervakning och mätning 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Kontroll och uppföljning av handlingsplanerna sker vid skyddskommittémötena (intervju). 
 
Varje år görs en central sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud för 
hela Apoteket AB. Detta redovisas i företagets hälsobokslut (intranät). Någon skriftlig 
sammanställning för enbart APL i Göteborg görs däremot inte (intervju). 
 
 
Brandskydd: 
Tekniska åtgärder, såsom brandsläckare, brandlarm, nödutgångar, branddörrar med 
mera, kontrolleras enligt brandskyddsplanen som anger hur ofta och vem som ska 
genomföra kontrollen. 
 
Övervakning av utbildningar sker via utbildningskort/meritförteckningar av personal-
ansvarig (intervju).  
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Den lokala miljösamordnaren ska årligen rapportera lokala mätplaner för övervakning 
och mätning av de faktorer som kan orsaka betydande miljöpåverkan. Platschefen 
ansvarar för att mätningarna utförs (Apoteket Produktion & Laboratorier). 
 
 
 
13. Efterlevnad av lagkrav och andra krav 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Skallkrav saknas. 
 
 



  

 46    

Brandskydd: 
Lagar och andra krav följs (intervju). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Platschefen för APL i Göteborg kontrollerar laglistan minst en gång om året (Apoteket 
Produktion & Laboratorier).  
 
 
 
14. Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Tillbud och olycksfall rapporteras via likadana blanketter. Olycksfallen rapporteras 
vidare till Försäkringskassan via en arbetsskadeanmälan. Utredningar och eventuella 
åtgärder görs av avdelningschef och ibland platschef. 
 
Planerade ändringar tas upp på skyddskommittémötena (intervju). 
 
 
Brandskydd: 
Avvikelser hanteras via det dagliga arbetet och de månatliga brandskyddsronderna. De 
avvikelser som åtgärdas omedelbart, till exempel blockerade brandsläckare, dokumen-
teras inte. Avvikelser som kräver stora tekniska och ekonomiska insatser, till exempel 
planerade ändringar, dokumenteras i brandskyddsplanen (intervju). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Vid planerade ändringar tas idag ingen hänsyn till miljön.  
 
Rutiner för att upptäcka och rapportera avvikelser finns, men följs inte (intervju). 
 
 
 
15. Redovisande dokument 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Skriftliga riskbedömningar av arbetsmiljön saknas, med undantag av avdelningarna för 
Lagerproduktion och Laboratoriet. Varje avdelning har däremot en skriftlig handlings-
plan. 
 
Skriftlig dokumentation rörande uppföljningen av arbetsmiljöarbetet samt den årliga 
sammanställningen av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud saknas (intervju). 
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Brandskydd: 
Varje år lämnas en skriftlig redogörelse av brandskyddsarbetet till räddningstjänsten i 
kommunen (intervju).  
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
De redovisande dokument som ska finnas enligt Miljömanual för APL i Göteborg är:  
▫ Miljöaspektlistor  
▫ Miljömål och handlingsplaner  
▫ Genomförda utbildningar 
▫ Resultat från revisioner och genomgångar 
▫ Årlig miljörapport/verksamhetsberättelse (Apoteket Produktion & Laboratorier). 

 
 
 
16. Internrevision 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Någon uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs inte (intervju). 
 
 
Brandskydd: 
Det sytematiska brandskyddsarbetet följs inte upp (intervju).  
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
En internrevision för att granska miljöledningssystemet genomförs varje år av lokal 
miljösamordnare i samråd med central miljösamordnare och platschef. Revisionen kan 
vara riktad, vilket betyder att man granskar ett visst element noggrannare (intervju). 
 
 
 
 
5.5 Utvärdering  
 
17. Ledningens genomgång 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Ledningen för APL i Göteborg går inte igenom arbetsmiljöarbetet (intervju). 
 
 
Brandskydd: 
Brandskyddsledarna/-ansvariga för respektive område rapporterar till platschefen om 
något speciellt hänt eller om något tillstånd behövs. Någon övrig rapportering sker inte. 
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En av brandskyddsledarna/-ansvariga finns däremot med i ledningsgruppen och på så 
vis får ledningen direkt information om brandskyddsarbetet (intervju). 
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
Platschefen ansvarar i samråd med den lokala miljösamordnaren för att ledningens 
genomgång genomförs en gång per år. Den lokala miljösamordnaren sammanställer 
rapporter och förbereder genomgången, som hålls med miljösamordnaren som före-
dragande.  
 
Platschefen ansvarar för att eventuella brister blir åtgärdade (Apoteket Produktion & 
Laboratorier). 
 
 
 
 
5.6 Sammanfattning av nulägesbeskrivning och analys 
 
AFS 2001:1, arbetsmiljö: 
Genom intervjuerna har jag fått information om både det som fungerar bra och det som 
fungerar mindre bra med arbetsmiljöarbetet. Ett positivt exempel är att personalen har 
många olika forum där de kan lämna synpunkter på sin arbetsmiljö, till exempel via 
enkätundersökningar, skyddsronder, utvecklingssamtal och olika typer av möten. Ett 
annat bra exempel på ett gott arbetsmiljöarbete är att man vid en avdelning har en egen 
grupp som arbetar med risker och riskanalyser. Vad som är mindre bra angående arbets-
miljöarbetet är bland annat att arbetsmiljöuppgifterna inte är fördelade/delegerade i 
organisationen, att rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet saknas och att en årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inte görs. Trots detta verkar ändå 
arbetsmiljöarbetet att fungera ganska bra. 
 
 
Brandskydd: 
Mitt intryck av brandskyddsarbetet är att det verkar fungera bra. På plussidan kan 
nämnas att varje brandskyddskontrollant har en skriftlig uppgiftsbeskrivning för sitt 
brandskyddsområde och att eventuella brandrisker i verksamheten kontrolleras och följs 
upp regelbundet. Vidare kan nämnas att personalen genomgår regelbundna brandut-
bildningar som innehåller både teori och praktik. På minussidan kan dock till exempel 
nämnas att inga större brandövningar har genomförts på flera år och att brandskydds-
arbetet inte följs upp.  
 
 
ISO 14001, yttre miljö: 
När det gäller miljöarbetet har företaget gjort stora satsningar. Man har bland annat en 
mycket fin miljöpolicy, som är tydlig och lätt att förstå och anställda får genomgå en 
miljöutbildning via företagets intranät för att öka sitt miljömedvetande och engagemang. 
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Vad som fungerar sämre med miljöarbetet är att avvikelser inte rapporteras, trots att 
rutiner för detta finns, och att den interna kommunikationen inte fungerar tillfreds-
ställande. 
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6. ANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
 
 
För att kunna ge konkreta åtgärdsförslag på hur APL i Göteborg skulle kunna förenkla 
sitt arbete med arbetsmiljö (AFS 2001:1), brandskydd och yttre miljö (ISO 14001) 
genom samordning hade jag behövt få en mer ingående bild av organisationens upp-
byggnad, ta del av dokumentation (rutiner, handlingsplaner, incidentrapporter, oskrivna 
formulär med mera), delta i ronder (skydds- och brandskyddsronder), revisioner, möten 
och utbildningar som berörde mitt examensarbete. Eftersom detta av någon anledning 
inte var möjligt blir det svårt att ge specifika och konkreta förslag på samordningen av 
de olika ledningssystemen. Med det underlag som jag fått fram via intervjuer, miljö-
manual och intranät ger jag dock nedanstående förslag. Dessutom ges åtgärdsförslag för 
arbetsmiljöarbetet. 
 
 
 
 
6.1 Samordning 
 
Nedan ges förslag på samordning av de delar av arbetsmiljö-, brandskydds- och miljö-
arbetet som jag via bland annat intervjuer på APL i Göteborg fått kännedom om. För de 
element som inte berörs här har jag antingen fått för lite information eller har kraven för 
det elementet inte uppfylls för två eller flera fokusområden, vilket gör det svårt att ge 
specifika förslag på hur systemen skulle kunna samordnas för just det elementet. 
 
Fokusområdena arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö både berör och överlappar var-
andra. Genom att upprätta en gemensam policy får man en helhetssyn över riktlinjer och 
över-gripande mål för de tre fokusområdena.  
 
Risk-/aspektbedömningar utförs separat för arbetsmiljön, brandskyddet och den yttre 
miljön. Dessa skulle kunna utföras samtidigt genom till exempel gemensamma ronder. 
Arbetet skulle också underlättas om blanketterna utformades och formulerades på 
samma sätt. De risker/avvikelser som inte åtgärdas omedelbart kan lämpligen föras in  
i en gemensam handlingsplan, som gör det lättare att överblicka vad som behöver 
åtgärdas och hur åtgärderna ska tidsplaneras. 
 
Lagar och andra krav kan sammanställas i en gemensam laglista för brandskydd och 
yttre miljö. I den bör också finnas interna föreskrifter, till exempel regler för levande 
ljus. Även de lagar och föreskrifter som berör arbetsmiljön bör finnas med i laglistan. 
En gemensam laglista underlättar arbetet på så sätt att alla lagar och interna regler finns 
samlade på ett och samma ställe. Dessutom underlättas uppdateringen av nya lagar och 
regler samt övervakningen av att de efterlevs. 
 
En gemensam kommitté för arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö får en helhetssyn 
över de tre fokusområdena och mycket dubbelarbete undviks därmed. Kommittén skulle 
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kunna bestå av skyddskommittén samt brandskyddsansvarig och lokal miljösamordnare. 
Helhetssynen gör också att kommittén är väl lämpad att genomföra internrevisioner för 
de tre fokusområdena. 
 
För att enkelt kunna överblicka utbildningsbehovet för områdena arbetsmiljö, brand-
skydd och yttre miljö skulle en gemensam utbildningsplan kunna upprättas. Detta under-
lättar kontrollen av att alla får den utbildning och de kunskaper som behövs. 
 
Den dokumentation som berör arbetsmiljön, brandskyddet och den yttre miljön bör 
utformas och formuleras på samma sätt där det är möjligt för att underlätta förståelsen 
och användningen av dokumenten. Detta spar tid och gör arbetet enklare. För att under-
lätta underhåll och uppdatering av dokumentationen kan man lämpligen arbeta efter ISO 
14001 avseende dokumentstyrning.  
 
Eftersom de tre fokusområdena överlappar varandra bör nödlägesberedskapen omfatta 
alla områdena, inklusive arbetsmiljöarbetet även om inte AFS 2001:1 innehåller något 
krav på beredskap för nödlägen. En brand kan till exempel påverka både arbetsmiljön 
och den yttre miljön och det bör därför finnas en gemensam beredskapsplan som täcker 
alla områdena.  
 
Om alla avvikelserapporteringar, oavsett fokusområde, hanteras och dokumenteras på 
samma sätt blir det lättare att överblicka vad som behöver korrigeras och förebyggas.  
 
 
 
 
6.2 Arbetsmiljö 
 
Nedanstående åtgärdsförslag följer strukturen på standarden ISO 14001. Då jag inte har 
ställt frågor om de element som saknar krav, ges heller inga åtgärdsförslag för dessa. 
 
 
 
6.2.1 Policy  
 
1. Policy 
För att arbetsmiljöpolicyn ska uppfylla skallkraven i AFS 2001:1 måste den också inne-
hålla uppgifter om hur arbetsförhållandena ska vara för att förebygga ohälsa och olycks-
fall samt hur en tillfredsställande arbetsmiljö ska uppnås. Personalpolicyn utformas 
lämpligen på samma sätt som den mycket fina miljöpolicyn. 
 
Hela Apoteket Produktion & Laboratorier alternativt APL i Göteborg skulle också 
kunna vidareutveckla personalpolicyn mot ett mer specifikt innehåll riktat mot just deras 
verksamhet. På så sätt får man en policy vars syfte är lättare att både förstå och uppnå. 
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Policyn bör vara så konkret utformad att den enkelt kan följas upp. 
 
 
 
6.2.2. Planering  
 
2. Risker/Aspekter 
Företaget verkar ha ett fungerande system för att fånga upp avvikelser/risker i arbets-
miljön genom skyddsronder, möten, medarbetarsamtal, enkäter med mera. Detta kan 
dock förbättras genom att alla avdelningar kartlägger arbetsmiljön och genomför risk-
analyser. I riskbedömningarna måste alltid anges om riskerna är allvarliga eller inte. Här 
kan företaget ta hjälp av den kompetens som redan finns. 
 
 
3. Lagar och andra krav 
Föreskriften AFS 2001:1 för systematiskt arbetsmiljöarbete är tvingande och gäller för 
alla arbetsgivare. Det betyder att de krav som finns i föreskriften måste följas. 
 
 
4. Mål och handlingsplaner 
Alla avdelningar/grupper har sina handlingsplaner med uppgift om vad som ska åtgär-
das, av vem och när. Tyvärr saknas uppgift om vem som ska kontrollera att åtgärden 
genomförts. Detta borde vara lätt att rätta till. 
 
 
 
6.2.3 Genomförande 
 
5. Organisation/Ansvar 
För att kunna uppfylla kraven i AFS 2001:1 måste arbetsmiljöuppgifterna vid APL i 
Göteborg fördelas/delegeras till bestämda personer eller befattningar i organisationen. 
Fördelningen bör lämpligen göras till personer med personalansvar eller annan arbets-
ledande befattning och som har tillräckliga resurser och befogenheter. Delegerings-
dokumentet ska vara tydligt utformat. Dessutom är det viktigt att bestämma vad som 
gäller vid till exempel sjukfrånvaro eller semester. De personer som får uppgifter dele-
gerade till sig ska också ha tillräckligt med tid för uppgifterna, få den information som 
behövs och ha de kunskaper som krävs. 
 
En skyddskommitté bestående av drygt 20 personer på ett företag med totalt cirka  
115 anställda är i största laget och verkar inte rationellt. Skyddskommittén bör istället 
bestå av platschefen, de tre avdelningscheferna (förutsatt att de får arbetsmiljöuppgifter 
delegerade till sig), huvudskyddsombud och en representant från den lokala fackliga 
styrelsen. Vid behov bör experthjälp utifrån anlitas, vilket också görs via företags-
hälsovården. 
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6. Utbildning/Kunskaper 
Chefer och skyddsombud får lämplig utbildning inom arbetsmiljöområdet. Kunskaperna 
kan dock förbättras och underhållas genom kontinuerliga uppdaterings- och repetitions-
utbildningar. Utbildningarna skulle kunna genomföras via företagets intranät på samma 
sätt som miljöutbildningarna. Dessutom borde alla anställda få kännedom om vilka 
skyldigheter de har i arbetsmiljöarbetet. Detta för att alla ska inse vikten av att arbets-
miljön är något som även anställda kan påverka, inte bara arbetsgivaren.  
 
 
7. Kommunikation 
För att kunna uppfylla kommunikationskraven i AFS 2001:1 måste arbetsmiljöupp-
gifterna först fördelas/delegeras i organisationen. 
 
 
8. Dokumentation 
APL i Göteborg bör så snart som möjligt utforma skriftliga rutiner som beskriver det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Rutinerna är till för att ge ordning i arbetsmiljöarbetet, 
vilket både underlättar och höjer kvaliteten på arbetet. Rutinerna bör vara skrivna på ett 
tydligt och enkelt sätt och vara lätta att förstå. De bör innehålla uppgifter om hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och vilka som ska delta. Det viktiga är 
dock inte vad som finns dokumenterat i det systematiska arbetsmiljöarbetet, utan vad 
som görs i praktiken. 
 
För allt arbete som innebär risker skall skriftliga instruktioner finnas enligt AFS 2001:1. 
Det räcker inte med den information som finns på varuinformations- eller säkerhets-
datablad. Instruktionerna bör även de vara tydliga och lätta att förstå. 
 
 
9. Dokumentstyrning 
Skallkrav saknas i AFS 2001:1, men för att underlätta underhåll och uppdatering av 
dokumentationen kan man lämpligen arbeta efter standarden ISO 14001. 
 
 
10. Verksamhetsstyrning 
För råd och stöd i arbetsmiljöarbetet tar man hjälp av företagshälsovården, men även 
Arbetsmiljöverket kan lämna information om lagar och föreskrifter. De nås enklast via 
www.av.se. 
 
 
11. Nödlägesberedskap 
Skallkrav saknas enligt AFS 2001:1, men en beredskapsplan för arbetsmiljöolyckor och 
haverier bör ändå finnas. 
 
 
 

http://www.av.se
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6.2.4 Uppföljning 
 
12. Övervakning och mätning 
Någon skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud görs inte på 
APL i Göteborg, men för att lättare kunna åtgärda de brister som finns i arbetsmiljön 
borde en lokal sammanställning göras. Detta underlättar också det förebyggande arbetet 
för en god arbetsmiljö.  
 
 
13. Efterlevnad av lagkrav och andra krav 
Skallkrav saknas. 
 
 
14. Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 
Skyddskommittén bör främst ägna sig åt övergripande arbetsmiljöarbete. De planerade 
ändringar som kräver små resurser eller bara berör en enskild avdelning behöver inte 
behandlas av kommittén.  
 
 
15. Redovisande dokument 
Skriftliga riskbedömningar ska finnas för samtliga avdelningar och inte bara för avdel-
ningarna Lagerproduktion och Laboratoriet. APL i Göteborg kan lämpligen använda den 
kunskap som finns inom företaget för att genomföra riskbedömningar vid alla av-
delningar och grupper. 
 
Även en skriftlig dokumentation av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljö-
arbetet bör utformas. 
 
 
16. Internrevision 
Arbetsmiljöarbetet bör varje år följas upp, annars blir det svårt att upptäcka eventuella 
brister.  
 
 
 
6.2.5 Utvärdering 
 
17. Ledningens genomgång 
För att lättare kunna kontrollera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bör 
ledningen för APL i Göteborg gå igenom arbetsmiljöarbetet. Det är svårt att förbättra 
arbetsmiljöarbetet om man inte vet hur eller om det fungerar. Genomgången skulle 
kunna samordnas med miljögenomgången, eftersom områdena på många sätt berör och 
överlappar varandra.  
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7. DISKUSSION 
 
 
7.1 Diskussion av teori 
 
Syftet med examensarbetet var att utarbeta förslag till samordning av de tre lednings-
systemen systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1, systematiskt brandskydds-
arbete och systematiskt miljöarbete enligt ISO 14001. De tre systemen har därför endast 
beskrivits övergripande i den här rapporten. Naturligtvis hade en mer ingående studie av 
ledningssystemen kunnat göras, men jag ansåg inte att det var relevant med tanke på 
avsikten med examensarbetet. Istället inriktade jag mig på att jämföra systemen för att 
kunna påvisa eventuella likheter och därmed möjligheten att kunna samordna arbetet 
mellan de olika fokusområdena. För att kunna jämföra föreskriften AFS 2001:1 och 
standarden ISO 14001 med brandskyddsarbetet tog jag mig friheten att sätta ihop en 
egen ”kravstandard” för det systematiska brandskyddsarbetet. Brandskyddskraven har 
återgetts så som de anges av Statens räddningsverk, olika räddningstjänster och brand-
skyddsorganisationer, vilket gör att mitt brandskyddsdokument innehåller både bör- och 
skallkrav. Börkraven kan med fördel tolkas som skallkrav för att underlätta samord-
ningen av systemen. ”Kravstandarden” för brandskyddsarbetet ska inte på något sätt ses 
som fullständigt, utan mer som ett förslag på hur brandskyddsarbetet kan läggas upp 
efter strukturen på ISO 14001. För att dokumentet ska kunna användas i en organisation 
krävs med all sannolikhet att det utvecklas ytterligare, men det ger ändå en antydan om 
de likheter som finns mellan systemen när de jämförs med varandra.  
 
 
 
 
7.2 Diskussion av metod och åtgärder 
 
En stor del av det material som ligger till grund för åtgärdsförslagen har erhållits genom 
intervjuer av personalen vid APL i Göteborg. De personer som utvaldes till intervjuer 
var de som arbetade i eller ansågs ha mest kunskap om de olika ledningssystemen. På 
grund av tidsbrist hos en del av de intervjuade kan intervjusvaren ha blivit något knapp-
händiga, vilket i sin tur kan ha påverkat innehållet i nulägesbeskrivningen/analysen och 
därmed åtgärdsförslagen. Om oklarheter upptäcktes vid sammanställningen av intervju-
svaren fick den/de intervjuade möjlighet att klarlägga dessa för att om möjligt undvika 
felaktigheter i nulägesbeskrivningen och som skulle kunna leda till oriktiga åtgärdsför-
slag. 
 
De åtgärdsförslag som föreslagits för samordning av ledningssystemen för arbetsmiljö, 
brandskydd och yttre miljö är endast övergripande och kan tillämpas i de flesta företag 
och organisationer. Förbättringsförslagen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är 
också övergripande. Mer specifika och konkreta åtgärdsförslag för APL i Göteborg hade 
med all sannolikhet kunnat ges om jag hade fått möjlighet att delta i det praktiska 
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arbetet med arbetsmiljön, brandskyddet och den yttre miljön, men också om jag fått ta 
del av den dokumentation som berör företagets ledningssystem. 
 
 
 
 
7.3 Diskussion om samordning 
 
Verksamheten i ett företag ska ses som en helhet och för att underlätta arbetet i verk-
samheten kan olika ledningssystem samordnas där det är möjligt. Hur och vad som be-
höver göras bestämmer varje företag själv. Det viktiga är att samordningen anpassas till 
företagets egen verksamhet. Syftet är ju att underlätta arbetet så att det löper smidigare 
och effektivare.  
 
Samordning av ledningssystem kan göras genom att man drar nytta av de likheter som 
finns i de olika systemen, men samordning kan också göras när systemens verksamhets-
områden överlappar varandra. Fokusområdena arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö 
överlappar varandra på flera sätt och fördelarna med att samordna arbetet inom dessa 
områden är många. En gemensam kommitté ger en helhetssyn som minskar företagets 
sårbarhet genom att kunskapen om de olika systemen finns spridd hos flera personer. 
Helhetssynen kan också minska onödiga tillbud/avvikelser och olycksfall samt gör det 
lättare att arbeta förebyggande med arbetsmiljön, brandskyddet och den yttre miljön. 
Helhetssynen ger dessutom bättre beslutsunderlag, som i sin tur kräver mindre resurser 
och tid genom att arbetet kan bedrivas mer enhetligt och rationellt. Detta gör att färre 
personer kan klara av arbetet med systemen. Dessutom ökar förutsättningarna för ett bra 
resultat. Samordningen leder också till att mycket dubbelarbete undviks genom en min-
skad dokumentation. De olika ledningssystemen i ett samordnat system kan också agera 
draghjälp åt varandra så att kvaliteten på arbetet i respektive system höjs. Ofta ligger till 
exempel arbetsmiljöarbetet vid sidan av den ordinarie verksamheten och genom att 
samordna arbetsmiljöarbetet med andra ledningssystem, till exempel ISO 14001, får det 
en mer framträdande roll. 
 
Den största nackdelen med att samordna olika ledningssystem kan vara att det sam-
ordnade systemet riskerar att bli ganska stort, komplext och därigenom svårhanterbart. 
Risken finns också att man endast ser till vilka krav som behöver uppfyllas och inte till 
vad som behöver utföras i praktiken. 
 
Det man kan konstatera är ändå att fördelarna för de företag som samordnar de över-
lappande ledningssystemen för arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö överväger. Ett 
väl fungerande samordnat system sparar mycket tid och framför allt pengar.  
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8. REKOMMENDATION 
 
 
8.1 Samordning 
 
APL i Göteborg kan mycket att vinna genom att samordna arbetet med lednings-
systemen för arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö. Dels genom att använda samma 
arbetssätt och samma eller likadan dokumentation, dels genom att tillsätta en gemensam 
kommitté för arbetsmiljö, brandskydd och yttre miljö. Sammantaget bidrar detta till att 
arbetet i de olika ledningssystemen förenklas betydligt och att färre resurser krävs. 
 
Samordningen underlättas om arbetet i företaget genomsyrar hela organisationen, ända 
ner till lägsta nivå. Det är därför viktigt att personalen görs delaktig, vilket ökar för-
ståelsen för det nya samordnade systemet. Risken finns annars att man arbetar på som 
tidigare, eftersom man inte känner igen sig i det nya arbetssättet. Detta kan medföra att 
systemet inte införs i sin helhet utan måste revideras i efterhand. Det behövs också en 
god kommunikation och bra relationer både i och mellan olika nivåer i organisationen 
för att få samordningen att fungera. Både arbetsgivare och arbetstagare måste samverka 
för att ett gott resultat ska uppnås. 
 
 
 
 
8.2 Arbetsmiljöarbete 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid APL i Göteborg verkar fungera. Arbetsmiljö-
arbetet skulle dock kunna bli bättre om arbetsmiljöuppgifterna fördelades/delegerades 
nedåt i organisationen. Genom delegering/fördelning skapas en aktiv medverkan och 
dialog mellan de inblandade personerna. Delegeringen ger ökade kunskaper om arbets-
miljöarbetet och kan därmed ge ett ökat intresse för arbetsmiljöfrågorna. Ett väl 
fungerande arbetsmiljöarbete med en klar och tydlig ansvarsfördelning har dessutom 
många fördelar, bland annat färre risker, ökad trivsel och delaktighet i verksamheten, 
högre produktivitet och kvalitet, lägre anställningskostnader samt färre arbetsskador. 
Allt detta gynnar både företagets personal och ekonomi.  
 
Arbetsmiljöarbetet kan också förbättras genom att det upprättas skriftliga rutiner som är 
tydliga och lätta att förstå. Rutinerna har som uppgift att ge systematik i arbetsmiljö-
arbetet och bör finnas lättillgängliga. Minst en gång per år ska arbetsmiljöarbetet följas 
upp för att kontrollera om det fungerar eller om åtgärder behöver vidtas. 
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