EXAMENSARBETE
EN LYCKAD INTEGRERING AV MILJÖ- OCH KVALITETSARBETET
VERKSAMHET
Professionell Säkerhet arbetar med all möjlig typ av larm- och säkerhetssystem för företag och
organisationer. Företagets största affärsområde är brandlarm men därutöver erbjuder de
installationer av alltifrån inbrottslarm och personliga överfallslarm till kameraövervakning och
elstängsel runt högriskområden. Konceptet bygger på att skapa trygga helheltslösningar där kunderna
får precis det som de behöver. Professionell Säkerhet är inte billigast på marknaden utan arbetar
snarare för att vara bäst i Skåne och erbjuda spjutspetskompetens inom säkerhet.
Tidigare fanns Professionell Säkerhet i Stockholm med en mindre filial i Skåne. Verksamheten i
huvudstaden gick senare i konkurs och år 2013 fick företaget nya ägare som valde att enbart behålla
verksamheten i Skåne. Idag har Professionell Säkerhet 16 anställda, med kontor i Helsingborg och
Staffanstorp. Det huvudsakliga upptagningsområdet är västra Skåne.
Företaget har under lång tid haft ett kvalitetsledningssystem, där även en miljöpolicy ingår, då detta är
ett krav för att få det önskvärda certifikatet Larmklass 2, vilket ger fördelar på marknaden. I och med
att Professionell Säkerhet fick ny ägare så valde de att slopa det gamla kvalitetsledningssystemet då
det kändes både tungrott och inaktuellt. Företaget har istället valt att sätta samman en intern grupp
att arbeta fram ett kvalitetsarbete som är bättre anpassad efter den nuvarande verksamheten.
Eftersom kompetensen på miljöområdet inte finns i verksamheten så har de valt att behålla den gamla
Miljöpolicyn, men även den tror företaget skulle kunna göras betydligt mer aktuell.
UPPGIFT
Under hösten 2016 ska en inledande miljöutredning genomföras på företaget, där verksamhetens
betydande miljöaspekter identifieras. Miljöutredningen kommer att vara en god grund att utgå ifrån
vid uppbyggnaden av företagets miljöarbete, men för att uppnå ambitionen om att ha ett
miljöledningssystem som är hanterbart inom den egna verksamheten så vill Professionell Säkerhet ha
hjälp med att undersöka hur de kan skapa ett integrerat system där miljöarbetet går hand i hand med
kvalitetsarbetet.
Examensarbetet går ut på att, utifrån relevant litteratur, undersöka hur ett integrerat miljö- och
kvalitetsarbete kan byggas upp på bästa sätt i ett företag av Professionell Säkerhets storlek. Vilka
miljö- och kvalitetsledningssystem finns det idag som är anpassade för små företag? Finns det
beröringspunkter mellan dessa två systemområden som gör det möjligt att integrera dessa med
varandra? Hur görs detta i så fall på ett effektivt sätt för att skapa ett levande miljö- och
kvalitetsledningssystem?
Baserat på resultaten från litteraturstudien, den genomförda miljöutredningen och företagets
befintliga kvalitetsledningssystem ska förslag tas fram för hur Professionell Säkerhet kan docka
samman ett systematiskt miljöledningsarbete i det befintliga arbetet med kvalitet på ett sätt som
passar företaget.

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan olika uppdragsgivare och studenter.
Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får uppdragsgivare hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både
student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.
Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig som läser Miljövetenskap eller annan lämplig utbildning.
Omfattning
Examensarbetet utförs på kandidatnivå, 15 hp.
Ort
Staffanstorp
Reseersättning, kollektivtrafik inom Skåne
Ja
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Helena Ensegård, tel. 0706 – 35 39 25
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: helena.e@miljobron.se
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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