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Att arbeta med sitt systematiska säkerhetsarbete (SSA) är något som reglerat 
enligt lag. I SSA ingår framförallt systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).  
 
Jag skall hjälpa till att bena ut dom olika begreppen nedan samt ge er nyttig 
information om hur ni kan arbeta strukturerat samt vilka krav som gäller 
generellt. 
 
Ni är självklart välkomna att kontakta oss för mer detaljer samt diskussion om 
hur ni skulle vilja ha vår hjälp med SSA, SBA eller SAM. 
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Systematiskt säkerhetsarbete – SSA 
 
 
 

                          
 
 
 
Systematiskt säkerhetsarbete är ett samlingsbegrepp för ett företag eller 
organisations organiserade arbete.  

Arbetsformen för det systematiska säkerhetsarbetet utgår i de flesta fall från 
modellen PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act), men har formats lite olika 
beroende på gällande ISO system och myndigheters krav på uppbyggnad, då 
sådana krav föreligger. 

Begreppet spänner över så mycket och för många företag och organisationer är 
det en djungel av lagar, förordningar och andra regler som styr verksamheten 
och som ibland tycks ställa orimliga krav på ens organisation för att kunna 
efterlevas 
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Vad ingår i begreppet SSA? 
Det kan bero lite på vilken typ av organisation eller företag det gäller, men 
vanligtvis gäller det arbetsmiljö och brandskyddsarbete. 
 
Varför säkerhetsarbete? 
Genom säkerhetsarbete kan verksamheten förbättras, tillbud och olyckor bli 
färre och kostnaderna minskar. Säkerhetsarbete är en kontinuerlig process som 
alla i verksamheten ska vara delaktiga i. 

 
Varför systematiskt arbete? 
Ett högt säkerhetstänkande höjer företagets anseende och goodwill. Det 
medför också att kunder, ägare och anställda känner sig tryggare. Genom att 
göra en säkerhetsplan för verksamheten tydliggörs risker och det är lättare att 
genomföra åtgärder för att minska dem. Att arbeta systematiskt gör det 
enklare att: 

1. upptäcka brister 
2. föreslå åtgärder och prioritera 
3. genomföra säkerhetsåtgärder 
4. skapa rutiner 
5. upprätthålla personalens kompetens och anläggningens säkerhet 
6. följa upp beslut 

Exempel på olika dokument i ett systematiskt säkerhetsarbete:  

• riskanalys för de olika aktiviteterna 
• åtgärdsplan för att minska riskerna 
• dokumenterad kontroll av både utrustning och personlig  

skyddsutrustning 
• utbildning av personal 
• tydlig ansvarsfördelning 
• instruktioner och regler för aktiviteterna 
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Samordna säkerhetsarbetet 
Alla företag med anställda måste enligt krav från Arbetsmiljöverket arbeta med 
SSA. I detta ingår även systematiskt brandskyddsarbete som MSB 
(myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommenderar enligt lagen 
om skydd mot olyckor följer samma grundläggande metodik.  

Det kan vara en fördel att samordna allt systematiskt säkerhetsarbete eftersom 
många delar i SSA även ingår i SBA och SAM.  
 
Mer information om systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt 
brandskyddsarbete finns på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se , och på 
MSB:s webbplats www.msb.se  
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Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 
 
 
 

               
 
 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i föreskrifterna AFS 2001:1 som 
"arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten 
på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås".  
 
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet 
bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal.  
 
De tre delarna undersöka, genomföra och följa upp är centrala i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Med det menas att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker 
som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem så att ingen drabbas av en olycka 
eller av ohälsa. Därefter kontrolleras åtgärderna, så att man är säker på att 
riskerna har försvunnit eller minskats så mycket det går. 
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Det är viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar och 
naturlig del av verksamheten. Det är också angeläget att alla anställda är 
engagerade och aktiva i arbetsmiljöarbetet.  
 
I arbetsmiljölagen står att arbetstagare och arbetsgivare ska samverka för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagarna har av naturliga skäl oftast en 
bra kännedom om riskerna i sitt dagliga arbete och bra förslag på åtgärder. 
Arbetstagarens delaktighet i arbetet ger också bra förutsättningar till ett 
framgångsrikt genomförande av åtgärderna. 
 
Alla företag med anställd personal, oavsett storlek och verksamhetsområde, 
ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill 
uppnå. Det behövs dokumentation för att kunna planera och följa upp 
arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt. Handlingsplaner, riskbedömningar och 
instruktioner för allvarliga risker ska dokumenteras skriftligt av alla företag. 
 
För företag med minst 10 anställda krävs även skriftlig dokumentation av 
arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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Systematiskt brandskyddsarbete - SBA 
 
 

 
                
 

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt 
brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 
kap 2 § lag (2003:778) lagen om skydd mot olyckor, lagen om skydd mot 
olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt 
brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. 

Det finns även tydligt beskrivit i statens räddningsverk om vilket ansvar man 
har som ägare. Ni kan läsa mer om detta i  Statens räddningsverks allmänna 
råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.pdf 
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Rådet tydliggör det ansvar som redan ligger på ägare/nyttjanderättshavare att 
på eget initiativ, utan åtgärder från räddningstjänsten, vidta förebyggande 
åtgärder. Det är alltså inte räddningstjänstens ansvar att ert brandskydd 
fungerar. 

 
Som hjälp i det systematiska brandskyddsarbetet kan följande nio rubriker 
användas. 
 

1. Brandskyddspolicy En brandskyddspolicy utgör grunden för det 
systematiska brandskyddsarbetet, policyn anger verksamhetens och de 
ansvariga chefernas viljeriktning avseende brandskyddet. VD beslutar 
och skriver under. 

2. Byggnads och verksamhetsbeskrivning Byggnadsbeskrivning består av 
byggnadsritning samt ett dokument som visar byggnadens utformning, 
byggnadsmaterial samt läge. 

3. Brandskyddsbeskrivning Brandskyddsbeskrivningen visar var 
brandtekniska installationer och system finns och hur dessa förväntas 
hanteras vid brand. 

4. Riskinventering I lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap, tydliggörs 
ägarens och nyttjanderättshavarens ansvar. Detta innebär att ägare och 
nyttjanderättshavare skall ha en förberedelse för om något skulle inträffa 
i fastigheten. 

5. Brandskyddsorganisation Det yttersta ansvaret för brandskyddet ligger 
hos den som är ansvarig för den totala verksamheten, VD, 
förvaltningschef eller motsvarande. Utse en person som har ansvar för 
funktionen brandskydd i företaget/organisationen, klara ut 
ansvarsområden och arbetsuppgifter och underteckna dokumentet. 

6. Utbildning Ett systematiskt brandskyddsarbete förutsätter att alla 
berörda är utbildade, övade och har tillräckliga kunskaper om de 
uppgifter de förväntas att göra. 

7. Brandskyddsregler Genom att ägare och nyttjanderättshavare har det 
yttersta ansvaret för brandskyddet, är det lämpligt att ha interna 
instruktioner för drift/underhåll för att skapa mesta möjliga säkerhet i 
verksamheten. 

8. Kontrollsystem Företagets brandskyddsnivå ska upprätthållas genom att 
kontroller genomförs regelbundet av företagets 
brandskyddsorganisation. 

9. Uppföljning Ett effektivt systematiskt brandskyddsarbete behöver följas 
upp och utvärderas, för at kunna leda till ständiga förbättringar. 
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Skriftlig redogörelse 
Sedan januari 2005 ställer Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 2 kap 3§ 
krav gällande skriftlig redogörelse över brandskyddet. 

Ägaren till anläggningar och byggnader där det finns verksamhet/er 
(hyresgäst/er) som medför stor risk för brand eller stora konsekvenser vid 
brand skall i skriftlig form lämna in en redogörelse för brandskyddet över 
byggnaden till kommunen. De anläggningar, byggnader eller verksamheter som 
omfattas av kravet och innehållet i redogörelsen redovisas i SRVFS 2003:10. 

 
 


