
Nyhetsarkiv  

ISO 31000 - standard för riskhantering 

Standarden fungerar som en vägledning för företag som vill integrera risk 
management 

Standarden ska fungera som en vägledning för företag och organisationer som vill integrera risk 

management i sina olika processer. Oavsett vilken process det gäller ska riskhanteringen vara 

systematisk, transparent och trovärdig. Läsaren får klara anvisningar om hur man går tillväga för 

att risk management ska bli en naturlig del i arbetet. Vi ser starka kopplingar till hur vi arbetar 

med Enterprise Risk Management i Basic Grey med tydliga strukturer och ett gemensamt 

arbetssätt oavsett område. 

ISO 31000 ersätter inte någon annan standard som hanterar mer specifika risker utan ska ses 

som ett komplement och en hjälp att samordna riskhanteringsarbete inom företaget, oavsett 

vilken process det gäller. 

Klassning av explosionsfarliga områden 

Brunicon har fungerat som stöd för ett examensarbete som belyser 

problematiken med klassning av ett område. 

Enligt ATEX-direktivet skall områden där antändbara blandningar av luft och damm förekommer 

klassificeras som zon 20-22. Klassningen har två syften: dels att definiera krav på utrustningar i 

de klassade områdena men även i praktiken utgöra en del av den riskbedömning som krävs 

enligt direktivet. 

Brunicon har, med stöd av flera andra, intagit en kritisk hållning till direktivet, speciellt för den 

standard EN 61241-10 som vanligtvis används i samband med en klassning av ett område. 

Brunicon har fungerat som bollplank och stöd för ett examensarbete vid 

Riskhanteringsprogrammet på Lunds Tekniska Högskola, som belyser problematiken med 

klassning och bristerna i de standarder som ska fungera som verktyg för detta. 

Kortversion av examensarbetet 

ATEX-verifiering av utrustningar 

Brunicon har genomfört verifieringar enligt ATEX-direktivet av ett antal 

olika typer av utrustningar för bland annat olje- och gasriggar och 

reningsutrustning för tryckerier. 

Mekaniska utrustningar som skall användas i anslutning till explosionsfarlig miljö omfattas 

numera av krav på verifiering enligt ATEX-direktivet. Till skillnad mot tidigare då endast elektriska 

utrustningar har varit i Ex-utförande. 

 

http://www.brunicon.com/exjobb/Ex_sve.pdf


Vi har genomfört ett antal verifieringar av olika typer av utrustningar åt leverantörer. Som 

exempel kan nämnas tunglyftutrustning för olje- och gasriggar på Nordsjön, transportörer av 

material med risk för dammexplosion, automatisk reningsutrustning för tryckerier, lyftbord, fläktar. 

Vi har även fått uppdrag från leverantörer av dammfilter att dimensionera, utforma och verifiera 

explosionsskydd i form av tryckavlastning enligt gällande Europastandarder. 

 

Uppdragen omfattar oftast komplett riskbedömning enligt relevanta standarder, testning, 

åtgärder, dokumentation, underlag för instruktioner, märkning och deklaration om 

överensstämmelse. 

Säkerhetskoncept för Scania CV i Södertälje 

Ett projekt för utökad motorprovning med nya, alternativa bränslen. 

Beslut att fullfölja investeringen togs när förstudien presenterat ett väl 

genomarbetat säkerhetskoncept. 

Säkerhet har haft högsta prioritet i projektet och arbetet har bedrivits i samarbete med 

delsystemgrupper inom bl.a. konstruktion, bygg, ventilation, styrsystem samt med beställarens 

kravställare på motorlaboratoriet. 

 

som alternativa bränslen medför i större omfattning än diesel. Brunicon har varit drivande i att 

optimera förhållandet mellan risknivå och kostnad genom en pragmatisk process för att hitta nya 

lösningar för riskreducering samtidigt som gällande lagkrav hanterats. 

Riskanalyser hos Södra Cell Mönsterås 

Här har Brunicon fått i uppdrag att genomföra olika riskanalyser. 

För Södra Cell Mönsterås har vi genomfört en övergripande riskanalys enligt ”Lagen om åtgärder 

för att begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso II)” inför sammanställning av en 

säkerhetsrapport. Vi har även kompletterat med en riskanalys enligt ”Lagen om skydd mot 

olyckor”, som rör andra allvarliga händelser som kan påverka hälsa och miljö såväl internt som 

externt.  

 

Brunicon har tidigare gått igenom hela anläggningen och gjort bedömning av brand- och 

explosionsrisker enligt Atex med åtgärdsförslag för riskreducering. Vi har även tagit fram 

underlag för tillståndsansökan för utökad väteperoxidlagring på bruket. 

Varför organisatorisk riskhantering är viktig i 

förebyggandet av olyckor på arbetsplatsen 

Naturligtvis kan en människa ha utlöst själva olyckan men 

orsakssambandet bakom händelsen brukar vara en komplex 

kombination av organisatoriska, tekniska och kulturella frågor. 



Mellan en källa till fara och dess måltavla (människor, miljö, materiella värden etc.) upprättas ett 

antal barriärer för att förhindra en olycka. Dessa barriärer kan vara exempelvis personlig 

skyddsutrustning, maskinskydd, larm, varningslampor med mera. De kan även utgöra mer 

organisatoriska barriärer, så som regelbundna kontroller, allmän inställning till säkerhetsfrågor 

(företagets säkerhetskultur), för arbetet anpassad schemaläggning, regelbundna raster etc. 

I de organisatoriska barriärerna kan det finnas så kallade latenta eller inbyggda fel, till exempel 

att man har för lite tid för att hinna med svåra moment, för låg bemanning och dylika 

organisatoriska faktorer. Dessa fel kan i samband med en osäker handling samt 

situationsfaktorer orsaka en olycka, ifall energi från källan lyckas bryta igenom alla barriärer 

samtidigt. Modellen nedan kallas Schweizerostmodellen (efter Reason, 1990) och ska visualisera 

barriärerna med dess fel och brister (alltså hålen i osten). 

Hela artikeln kan läsas här, eller från en länk i arkivet. 

Enterprise Risk Management (ERM) får ett allt större 

genomslag 

Tillsammans med Erik Mattsson och David Wimmercranz på Lunds 

Tekniska Högskola har Brunicon genomfört en studie som riktar in sig på 

att studera effekter av att en organisation samordnar sitt 

riskhanteringsarbete inom områdena miljö, kvalitet, säkerhet och 

arbetsmiljö. 

Dagens företag upplever konkurrens i många olika former, såväl ekonomiska och tekniska som 

från ökad globalisering. För att möta dessa påfrestningar måste företagen ständigt anpassa sig 

till den snabba utvecklingen. Enligt Akselsson (2008) lever vi i ett "snabbt" samhälle, tekniken 



utvecklas kontinuerligt och då är det av största betydelse att vara flexibel så att man lätt kan 

adaptera till nya förutsättningar. 

Att alltid optimera sin verksamhet och "ligga ett steg före" sina konkurrenter blir avgörande för ett 

företags framtid. En strategi för att uppnå detta är numera väldigt viktigt för ett företag (SIS 2004). 

Studien utfördes som ett examensarbete på Riskhanteringsprogrammet och handleddes av lektor 

Ulf Paulsson vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Resultatet kommer att 

redovisas under ett antal planerade ERM-seminarier under oktober-november (<a 

href="news_090625.asp">läs mer</a>). 

Läs vidare i en av författarna komprimerad version av examensarbetet "Konsekvenser för 

företaget och dess riskhantering från ökad samordning av HSEQ-områdena - En 

vägledande utvärderingsmodell". 

En standard inom Karlit Group  

För Karlit Group har Brunicon skapat en gemensam arbetsmiljö- och 

säkerhetsstandard för hela koncernen. 

Karlit Group, som tillverkar MDF-skivor och möbler på fyra olika produktionsenheter, ville skapa 

en gemensam standard för alla koncernbolagen och hitta ett homogent sätt att arbeta med viktiga 

frågor i hela gruppen. På så sätt skulle man uppnå en ökad effektivitet och transparens inom alla 

arbetsområden. 

Utgångspunkten för arbetet har varit att lyfta upp arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet men även att 

hantera kvalitets- och miljöfrågor samt övergripande policys och rutiner som rör flera 

arbetsområden. All dokumentation är inlagd och strukturerad i Basic Grey. Information som kan 

vara av intresse för anställda inom Karlit Group finns tillgänglig genom en HTML-version av 

verksamhetsportalen. Blanketter och protokoll samt personalregister hanteras i Basic Grey för att 

underlätta uppföljning och arkivering.  

Under 2009 fortsätter arbetet med implementering av portalen och de nya rutiner som följer.  



Uppfyller certifieringskrav 

Basic Grey™ uppfyller nu krav för certifiering mot AFS 2001:1 och SIS-

OHSAS 18001 

Det finns många lagkrav och rekommendationer att följa vad gäller det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM) och det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga praktiskt. 

Direktiven och reglerna säger att frågorna som berör SAM ska ingå på ett naturligt sätt i den 

dagliga verksamheten, men hur uppnår man det? Det enklaste är att hantera dokumentation som 

policys och rutiner såväl som det operativa arbetet med bland annat skyddsrondering, 

målsättningar och SBA i samma system. Det kan du göra med Basic Grey™. 

Basic Grey™ är framförallt ett operativt system som hanterar det löpande säkerhetsarbetet och 

innehåller bland annat en påminnelsefunktion. Brunicons konsulter hjälper till praktiskt med 

implementering av Basic Grey™. Då det är vi som har skapat portalen har vi alla möjligheter att 

bygga anpassade verktyg efter varje företags specifika behov. I de olika verktygen finns en stor 

mängd information inbyggd i form av hjälptexter med förslag på policys/rutiner, information om 

klassning av områden, och mycket mera. 

Portalen Basic Grey™ är uppbyggd utifrån EU:s direktiv 89/391 om systematiskt 

arbetsmiljöarbete och är en komplett mjukvara för ERM (företagsövergripande riskhantering). 

Upplägget skapar goda förutsättningar för struktur, transparens och effektivitet. De personer inom 

företaget som ska ha ansvar för någon del av SAM kan alla använda sig av Basic Grey™ för sitt 

arbete. All information och dokumentation är samlad i systemet och kan med ett knapptryck 

genereras till HTML och läggas upp på företagets intranät så att samtliga i personalen kan få del 

av den. Man kan även generera enskilda Word-dokument då det behövs, till exempel för att 

skicka en sammanställning över arbetsskador till Försäkringskassan. 


