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På SILF-dagen 

FR2000 deltog för första gången på SILF-
dagen, Sveriges Inköps- och 
Logistikförbunds årliga arrangemang i 
Stockholm den 12 november. 

I år deltog ca 400 personer på SILF-
dagen. Vår monter var välbesökt och 
intresset var stort för att få mer information 
om FR2000. 

     
 
 

Har ni svårt för att hitta 
relevanta mål för 
ert arbetsmiljöarbete?  
 

I många företag har man flera olika typer 
av riskbedömningar, riskanalyser och 
skyddsronder där mycket av det löpande 
arbetsmiljöarbetet sköts, vilket är både bra 
och nödvändigt.  
Men ibland kan det ändå vara svårt att 
hitta relevanta förbättringsområden inom 
arbetsmiljö när man ska sätta mål. Man 
jobbar ju redan på så många olika 
områden, vad ska man då välja?   

En metod som kan vara till hjälp kan vara 
att tydligt peka ut sina prioriterade 
arbetsmiljöområden.  
1. Identifiera viktiga arbetsmiljöområden 
bland de redan kända riskerna  
- Gå igenom de 
olika riskbedömningarna som finns på 
företaget och notera den/de största 
riskerna. 
- Diskutera med medarbetare var den 
största arbetsmiljövinsten på företaget 
finns och notera den. 
- Titta på befintlig olycks- och 
tillbudsstatistik och notera vilka områden 
och typer av risker som sticker ut. 
2. Gör en bedömning och prioritera 
Gör en bedömning av ovanstående 
noteringar och definiera och skriv ner de 
3-5 mest prioriterade 
arbetsmiljöområdena. Dvs de områdena 
där en förbättring kan göra störst nytta ur 
en arbetsmiljösynpunkt. 
3. Sätt mål 
Välj ett (eller flera) av de prioriterade 
arbetsmiljöområdena och sätt 
förbättringsmål. Välj de 
området där insatsen ger mest nytta. När 
ni sätter mål tänk också på mätbarhet, 
medarbetares engagemang, teknisk 
möjlighet och kostnad.  
4. Gör en handlingsplan  
Skriv ner enkla och konkreta aktiviteter 
som ska göras för att målet ska uppfyllas. 
Se till att ni får med vad som ska göras, 
vem som ska göra det och när ska det 
vara klart. 
5. Följ upp löpande 
 
Att arbeta med prioriterade 
arbetsmiljöområden kan hjälpa er att 
jobba både systematiskt och effektivt med 
ert arbetsmiljöarbete. 
 
Lycka till! 

https://www.facebook.com/190464447808486/photos/a.197587237096207.1073741830.190464447808486/324572404397689/?type=1&relevant_count=1
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Marknadsrådsmöte 
med efterföljande 
konsultmöte och 
utbildning  
genomfördes den 17-18 
november i Kalmar. 
 
Marknadsrådet träffades den 17 
november för årets andra möte, bl. a. 
informerades det om att FR2000 även 
nästa är kommer att delta på 
Almedalsveckan. Senare på kvällen anslöt 
konsulterna för att få ta del av P-O 
Winbergs (Qvalify AB) information. 
Den 18 november genomfördes en 
utbildningsdag som innehöll frågor kring 
Miljö och Arbetsmiljö.  
Utbildningen hölls av Lars Sjöborg 
(Arbetsmiljö) och Mikael Lif (Miljö), 
sakkunniga inom respektive område och  
även ledamöter i FR2000-rådet. 
 
             

 
 

 

Ställer standarden krav 
på att jag inte får ändra 
kapitelindelning/kapitel
rubrik? 
 

Det finns inga krav varken i allmänna 
bestämmelserna eller kravstandarden att 
man måste följa kapitelindelningen eller 
att man måste använda kapitelrubriken i 
standarden. När du bygger ett system ska 
det vara utifrån företagets verksamhet och 
dess personal som ska vara väl förtrogna 
med sitt system. Det som är viktigt och 
som jag särskilt vill belysa är att systemet 
ska vara väl förankrat hos företaget och 
man skall kunna tala om var någonstans i 
det egna systemet som jag uppfyller de 
krav som finns i standarden. 
Med andra ord, det är företagets 
ledningssystem och den som äger 
systemet. Var inte rädd för att ändra i 
systemet om det bedöms vara ineffektivt 
eller tungrott. Enligt fjärde stycket under 
kapitel 1.7  ”Organisationens system skall 
vara anpassat och relevant för dess 
verksamhet”.   
är en kravtext som har tillkommit p.g.a. att 
vissa system inte har bedömts vara 
relevanta för reviderat företag.                                               
Däremot kan det vara bra att ha en 
korsreferenslista som ett komihåg att 
referera från det egna systemet till 
kravstandarden vid behov. 
 
 
 
 

   

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://news.balzers.com/fileadmin/user_upload/BSE/images/Bild1.JPG&imgrefurl=http://news.balzers.com/nyhetsbrev/nyhetsbrev-december-2010/&h=138&w=608&tbnid=fuGJfhkjyvQlSM:&zoom=1&docid=wQho779lISw2rM&ei=l6mFVMOUK4HiywOAmoCgDw&tbm=isch&ved=0CF8QMyhXMFc4rAI&iact=rc&uact=3&dur=654&page=14&start=379&ndsp=19
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LAGLISTAN 
 

Enligt nedanstående utdrag ur standarden 
skall man identifiera och ha tillgång till alla 
lagar, förordningar, föreskrifter och andra 
krav som påverkar företaget och dess 
tjänster/varor som företaget gör till sina 
kunder. Men det ska vara en laglista som 
är relevant för företagets verksamhet och 
inte en s.k. bruttolaglista. Allt för ofta när 
våra revisorer kommer till er och ska 
revidera finner man s.k. bruttolister. Där 
finns alla lagar som eventuellt kan 
påverka ett företag. Nej, stryk bort sådana 
lagar ur laglistan som inte påverkar ert 
företag. Men ni ska även ta med sådana 
krav som är kund- alt. produktkrav. 
 
1.4 
Lagar, författningar och andra krav 
Organisationen skall identifiera, ha tillgång 
till och uppfylla de krav i lagar, 
förordningar och föreskrifter 
(författningskrav) samt andra krav som har 
betydelse för organisationens  
verksamhet 
 

 

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

önskar 
 

 

Kerstin, Janne o Lasse 

 

 

 

 
               

 
 

Certifierade företag Qvalify 
Följande företag är certifierade sedan förra nyhetsbrevet 

 
 

Utfärd.dat Företag    Cert.nr 
2014-11-17 KMP Konsult AB, Brottby  FR0892  
2014-11-19 LFTF Search AB, Halmstad, Göteborg FR0891 
2014-11-25 Bandtec i Kalmar AB, Kalmar  FR0579 
2014-12-03 Storstädarna i Stockholm AB, Älvsjö FR0893   
2014-12-12 ELON Karlskrona AB, Karlskrona FR0865-104
                                     
  

 
 
 
 
 

 

 


