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KURSBESKRIVNING                                                                  Course Description 

 
Kurskod: 

 
PRE14EA01 

 
Kursnamn: 

 
Ledningssystem och arbetarskydd 

 
Omfattning: 

 
3 sp 

 
Målgrupp: 

 
Utbildningen i produktionsekonomi 
 

  

Målsättning: Lära känna olika ledningssystem som är vanliga inom företag, deras funktion och 
uppbyggnad. Inse nyttan av olika ledningssystem som ledarskapsverktyg för en 
förman/företagsledare. 
 
Känna till vikten av ett välordnat arbetarskydd enligt Finländsk lagstiftning och dess 
betydelse för den anställdas hälsa och kunna använda sig av inlärd kunskap på sin 
arbetsplats. Likaså känna till eventuella juridiska och mänskliga följder vid försummelse av 
dessa.  
 

Innehåll: Genomgång av olika ledningssystem som förekommer inom företag idag såsom ISO 9000, 
ISO 14000, OHSAS 18000och 5S  från historia till nutid. Utföra en benchmarking i valt företag 
för att utreda uppbyggnaden av befintligt ledningssystem samt presentation av detta system 
inför kursdeltagare. 
 
Lagstiftning om arbetarskyddet. Genomgång av litteratur som är till hjälp vid upprätthållande 
och förbättrande av arbetarskyddet i företag. Arbetarskyddscentralens kurs för 
arbetssäkerhet som ger ”gröna kortet” ingår. Besök i företag och utförande av 
riskkartläggning i autentisk företagsmiljö med tillhörande presentation inför kursdeltagare. 
 

Metoder:  Föreläsningar, företagsbesök, inlämningsarbeten + presentationer 

Förkunskaper: - 
 
 

Litteratur: Meddelas vid kursstart 

Examination: Tent, inlämningsarbeten 

Tidpunkt: Åk 2-4 

Språk: Svenska 
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KOMPETENS- OCH BEDÖMNINGSRUNDER  

Kurskod:      PRE14EA01 
Kursnamn:   Ledningssystem och arbetarskydd  
 
 

 Kompetenser    Bedömningsgrunder 
 

 
1 3 5 

 
 
 

1. Arbetarskydds-

lagstiftning  

 
 

Känner till de viktigaste 

punkterna i lagstiftning 

 

 

 

Kan tillämpa aktuell 

lagstiftning i sitt eget 

arbete 

 
 

Kan använda aktuell 

lagstiftning för att uppgöra 

direktiv för ett företag om 

hur arbetarskyddet skall 

vara ordnat samt kritiskt 

kunna utvärdera detta. 

 
 
 

2. 2.       Arbetshälsa 
 

 

Förstår vikten av 

bibehållen hälsa i 

arbetslivet och 

undvikande av 

arbetsrelaterade 

belastningssjukdomar 

och arbetsolyckor 

 

 

Kan kritiskt granska 

arbetsmiljön och de 

faktorer som inverkar på 

arbetshälsan som helhet 

innefattande även 

arbetsolyckor 

 

Kan redogöra för och ge 

råd för vilka faktorer man 

bör beakta vid 

upprätthållande av de 

anställdas hälsa. Det 

omfattar även undvikande 

av belastningssjukdomar  

och olyckor 

  
 
 

3 Riskbedömning 

 

Kan utföra en 

riskbedömning enligt 

uppgjord modell för eget 

arbete 

 

Kan utföra en 

riskkartläggning med 

användande av aktuell 

lagstiftning inom 

området 

 

Kan uppgöra 

handlingsprogram som 

resultat av riskbedömning 

samt använda 

riskbedömningen. 

 
 
 

4   Ledningsstandarder 

 

Känner till de vanligaste 

standarderna för olika 

ledningssystem. 

 

Förstår kopplingen 

mellan standarderna och 

företagets verksamhet 

och ledning   

 

Kan kritiskt utvärdera ett 

företags ledningssystems 

förenlighet med aktuell 

(ISO-)standard. 

 

 
 

 
 

5         Processer 

 

Förstår processtänkande och 

processledning samt behov 

av mätare för utvärdering av 

processer 

 

Kan uppgöra och följa en 

processbeskrivning 

 
Kan kritiskt utvärdera hur väl 
processerna fungerar enligt 
fastslagna process-
beskrivningar. 
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