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VERKSAMHETENS OMFATTNING BAE SYSTEMS BOFORS AB 
 
1 Syfte 

Syftet med detta dokument är att beskriva BAE Systems Bofors AB:s 
verksamhetssystem för företagets intressenter som till exempel kunder, ägare, 
medarbetare, leverantörer, långivare, stat och kommun samt intresseorganisationer. 
Dokumentet beskriver också omfånget för ledningssystemet inom ISO 14001 (Yttre 
Miljö), ISO 9001 (Kvalitet), AQAP 2110 (Allied Quality Assurance Publications), ISO 
27001 (Informationssäkerhet) samt ISO 45001 (Arbetsmiljö). 
 
 
2 Affärsverksamhet 

BAE Systems Bofors AB ingår i koncernen BAE Systems. BAE Systems är världens 
tredje största leverantör av försvarsmateriel och har en etablerad marknad inom flyg, 
marin och landbaserade system. Koncernen har idag 89 600 anställda i över 40 länder 
och har kunder i ca 80 länder. 
 
Nyckelmarknader för företaget är USA, Europa, Latinamerika, Indien, Sydostasien och 
Nordostasien.  
 
Kunder: 

 Upphandlande myndigheter av försvarsmateriel 
 Systemintegratörer 

 
Nyckelprodukter: 

 Marinpjäser 
 Artilleripjäser 
 Mellankaliberammunition 
 Intelligent ammunition 

 
Tjänster: 

 Underhåll 
 Reservdelsförsörjning 
 Utbildning 
 Utveckling 
 Teknisk analys 
 Teknisk assistans 
 Dokumentation 
 

 
3 BAE Systems Bofors vision 

Att vara en av Europas ledande leverantörer av högeffektiva pjässystem och intelligent 
ammunition på världsmarknaden. 
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4 Strategi 

BAE Systems Bofors AB strategi för att uppnå vår vision är: 
 Etablera en kultur för ständiga förbättringar 
 Investera för att skapa långsiktig tillväxt 
 Stödja våra kunder genom livscykeln för att skapa förutsättningar för 

framtida affärer 
 Skapa nya affärer genom att etablera samarbeten i tidiga skeden 
 Säkerställ systemförmågan 
 Utveckla svensk försvarsförmåga med hjälp av de europeiska 

försvarsfonderna 
 Utveckla nya teknologier som ger konkurrensfördelar 

 
 
5 Yttre miljöansvar 

Med yttre miljö avses vår omgivning och hur vi påverkar den. BAE Systems Bofors 
AB’s produkter kan ge påverkan på den yttre miljön både vid tillverkning och under 
deras livscykel. I vår miljöpolicy har vi därför inkluderat att våra produkters påverkan på 
den yttre miljön ska beaktas i ett livscykelperspektiv – från produktidé till avveckling. 
Detta genom att vår produktutvecklingsprocess inkluderar metodik för miljöanpassade 
material ur arbetsmiljö- och yttre miljösynpunkt så kan vi minska produkternas 
miljöpåverkan. 
 
Verksamhetens bindande krav i förhållande till intressenterna redovisas nedan. Alla 
intressenter har krav på lagefterlevnad samt att ledningssystemets omfattning ska vara 
uppdaterat och tillgängligt. De ställer också krav på att yttre miljöpolicyn ska vara 
tillgänglig. 
 
 
Ägare Kunder Stat och 

kommun 
Medarbetare Leverantör 

Certifierade för ISO 
14001:2015 

Certifierade 
14001 

Inte bedriva 
störande 
verksamhet 

Utbildning 
chefer/nya 
medarbetare 

Regler för 
entreprenörer 

Förbättringsprojekt 
och planerad 
verksamhet 

FMV produkter 
ska följa 
Försvarssek-
torns kriterie-
dokument 

Rätt till 
information/Till-
trädesrätt 

Tool Box Talk 
yttre miljö och 
betydande 
aspekter 

Regler 
samordnings-
ansvar 

Effektivt 
ledningssystem 

FMV krav på 
miljöplan och 
miljökoordinator 

Anmälningsplikt/
tillståndsplikt 

 Lista farliga 
kemiska ämnen 

Årsredovisning och 
rapportering 

 Rapportering  Följa BAE 
regelverk 
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6 Ledningssystem 

Verksamhetssystemet för BAE Systems Bofors AB består av följande delar: 
 Policys 
 Verksamhetsmål 
 Organisation 
 Ansvarsmanualer och befattningsbeskrivningar 
 Processer 
 Instruktioner 
 Finansiella kontroller 

 
I kapitel 8 beskrivs dessa delar. 
 
 
7 Certifiering 

BAE Systems AB är certifierat mot följande verksamhetsstandarder: 
 
SS-EN ISO 9001:2015 
 

Ledningssystem för kvalitet 

AQAP 2110 Edition D 
version 1 

NATO Quality Assurance Requirements for Design, 
Development and Production 

ISO/IEC 27001:2013 
 

Ledningssystem för informationssäkerhet 

SS-EN ISO 14001:2015 
 

Miljöledningssystem 

SS-ISO 45001:2018 
 

Ledningssystem för arbetsmiljö 

 
Företaget har valt Det Norske Veritas för att genomföra revision av verksamheten för 
att möta kundernas krav på certifiering av ovanstående verksamhetsstandarder. Kopior 
på de utfärdade certifikaten finns i Bilaga 1 till 3. 
 
 
8 Verksamhetssystem 

I nedanstående kapitel beskrivs verksamhetssystemets delar. Verksamhetssystemet är 
tillgängligt för alla medarbetare och hittas centralt på vårt Intranät genom följande 
klickbara symboler. 
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Figur 1: BAE Systems Bofors AB verksamhetssystem 

8.1 Policys 

Företagets policys är avsiktsförklaringar och fungerar som riktlinjer för att fatta beslut 
för att uppnå önskade mål. Följande policys finns: 

 Alkohol- och drogpolicy 
 Arbetsmiljö- och yttre miljö policy 
 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 
 Kommunikationspolicy 
 Kvalitetspolicy 
 Lagerpolicy 
 LCM policy 
 Lönepolicy 
 Mötespolicy 
 Personalpolicy 
 Policy för hantering av immateriella tillgångar och rättigheter 
 Säkerhet- och informationssäkerhet 
 Treasurypolicy 
 Tullpolicy 
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8.2 Verksamhetsmål 

“The Integrated Business Planning Process” (IBPP) utgör en central del av företagets 
verksamhetssystem och företagets strategiledning. IBPP är en cyklisk och kontinuerlig 
årlig verksamhet. Under den första etappen utvecklas strategier och planer och 
frågeställningar från intressenter besvaras.  
 
Verksamheten identifierar aktiviteter/produkter som har eller kan ha påverkan på 
områdena yttre miljö, arbetsmiljö, kvalitet och informationssäkerhet. Dessa kallas för 
verksamhetens aspekter. Detta sker inför årets första Ledningens genomgång inom 
ovan angivna områden. 
 
Samtliga aspekter ska värderas och prioriteras utifrån angivna metoder för respektive 
område. De aspekter som har störst påverkan på yttre miljö, arbetsmiljö, kvalitet eller 
informationssäkerhet kallas för verksamhetens betydande aspekter. 
 
På en övergripande nivå så finns mål satta för det integrerade verksamhetssystemet.  
Verksamhetsmål för det övergripande verksamhetssystemet framgår i strategin för 
verksamhetssystemet: 
 

 Verksamhetssystemet skall effektivt stödja verksamhetens visioner, mål och 
strategier 

 Verksamhetssystemet utformas så att det kan anpassas till affärssystem 
 Det integrerade verksamhetssystemet skall stödja att relevanta krav och mål för 

verksamhetens intressenter kan uppfyllas 
 Säkerställa att produkter/tjänster utvecklas och produceras effektivt enligt 

gällande krav 
 
 
8.2.1 SHE (Safety Health Environment) 

Företagets övergripande målsättning inom arbetsmiljö och yttre miljö är att vår 
verksamhet och våra produkter inte ska orsaka oacceptabel negativ påverkan på 
människor, anläggningar eller den yttre miljön. Vi arbetar ständigt för att minska negativ 
miljöpåverkan i vår verksamhet och i våra produkter. Verksamheten präglas av ett 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart arbetssätt. Detta finns dokumenterat 
policyn för arbetsmiljö och yttre miljö. 
 
Med arbetsmiljöarbetet avses systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för den inre miljön. 
Utarbetande av företagsgemensamma mål, arbetsmiljöplaner, handlingsprogram samt 
gemensam legal och koncernbeslutad rapportering. Utföra miljöskyddsarbete och 
internkontroll i enlighet med legala krav, policy, regler och ansvarsdelegering. 
 
Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen, miljöbalken och aktuella myndigheters 
förordningar och föreskrifter huvudansvaret för arbetsmiljön och den yttre miljön. 
Ansvaret innebär att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare 
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utsätts för ohälsa eller olycksfall och att den yttre miljön inte belastas utöver vad 
myndigheter tillåter samt att policys och regler för miljöarbetet följs.  
 
En god arbetsmiljö innebär för oss en arbetsplats där det ges möjlighet till personlig 
utveckling, delaktighet, social gemenskap och trygghet för samtliga medarbetare. 
Kränkande särbehandling och hot och våld accepteras inte i någon form.  
 
Verksamhetsmålen för SHE framgår i strategin:  

 Det ska finnas en tydlig kravställning till leverantörer gällande 
materialdeklarationer för köpta konstruktioner 

 Tydlig kravställning i regelverk avseende när och hur riskbedömning av 
kemikalier ska göras  

 Åtgärder från riskbedömningar med allvarliga risker ska kommuniceras till 
berörda arbetstagare 

 Företagets energiförbrukningen (el och värme) och vattenförbrukningen, i 
huvudbyggnaderna, ska minskas jämfört med föregående år 

 Bibehålla och stärka vår kultur där det ges möjlighet till personlig utveckling, 
delaktighet, social gemenskap och trygghet för samtliga medarbetare, där 
kränkande särbehandling, hot och våld inte accepteras i någon form och där en 
säkerhetskultur råder som förebygger olyckor och ohälsa 

 Stärka företagets säkerhetskultur och öka arbetstagarnas riskmedvetenhet och 
attityder gällande säkerhet 

 Arbetstagare ska inte utsättas för ohälsosam arbetsmiljö 
 

 
8.2.2 Säkerhet 

Inom säkerhet och informationssäkerhet så är det övergripande målet att 
verksamheten kan bedrivas störningsfritt. Detta uppnås genom att så långt det är 
möjligt skydda medarbetare, fast egendom, tillgångar och verksamheten mot alla typer 
av hot samt att förebygga och minimera risken för skador och informationsförlust. BAE 
Systems Bofors AB säkerhetsskydd, består av allmän säkerhet och skydd samt 
informationssäkerhet, har byggts upp för att klara kraven för standarder och kundkrav. 
 
Verksamhetsmål för säkerhet framgår i strategin för säkerhet: 
 

 Personsäkerhet sätts i främsta rummet inför och under genomförda offerter och 
projekt 

 Vi har rätt lokaler anpassade för vår verksamhet både i avseende skalskydd 
men också brandsäkerhet 

 Medarbetare är utbildade och känner till kraven avseende säkerhet generellt 
men försvarssekretess specifikt 

 Krav från hela säkerhetsområdet har flödats till och följts upp så att detta gäller 
hela leveranskedjan 

 IT säkerheten är prioriterad när det gäller IT-stöd 
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8.2.3 Kvalitet 

Våra kunder ska alltid erhålla marinpjäser, artilleripjäser, ammunition och tjänster som i 
alla delar uppfyller de avtalade kraven. Verksamheten arbetar långsiktigt och hållbart 
och värdesätter god kommunikation mellan intressenterna. Beslutade arbetssätt, policy 
och regler efterlevs. Organisationen beskrivs med hjälp av organisationsscheman, 
ansvarsmanualer och befattnings- och rollbeskrivningar. Detta tillsammans med 
delegeringar finns tydligt presenterade på Intranätet och är tillgängligt för alla 
medarbetare. 
 

Företaget arbetar systematiskt med att förbättra metoder och arbetssätt. Målet är att 
alla medarbetare kontinuerligt ska sträva mot förbättringar av verksamheten. Det 
övergripande målet med ständiga förbättringar är att öka kunders och andra 
intressenters tillfredsställelse samt organisationens effektivitet. 
 

 Alla medarbetare arbetar i enlighet med företagets processer, regler och rutiner. 
 
Verksamheten har satt upp ett antal mål som utifrån företagets betydande aspekter. 
Dessa följs upp regelbundet via råden och mäts. Målen rapporteras till ledningen på 
Ledningens genomgång. 
 
Verksamhetsmål för kvalitet framgår i strategin för kvalitet: 
 

 Möjliggöra ökad leveransprecision genom ökad leverantörskontroll. 
 Följa upp kvalitetsbristkostnader och föreslå åtgärder med hjälp av 

grundorsaksanalyser och förlustnedbrytningar. 
 Säkerställ att processerna inklusive LCM efterlevs. 
 Säkerställa att nödvändig kompetens finns i organisationen. 
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8.3 Organisation 

8.3.1 Linjeorganisation 

Antal anställda: ca 440. 
 

 

Figur 2: Organisationsstruktur för BAE Systems Bofors AB 

 
8.3.2 Tvärfunktionella råd 

För BAE Systems Bofors AB finns ett antal tvärfunktionella råd vars syfte är att 
koordinera och reglera ett antal områden tvärs verksamheten. Råden har följande 
syfte: 
 

 Rådgivande om ställningstaganden för BAE Systems Bofors inom området 
 Prioritera åtgärder samt säkerställa en helhetssyn och undvika “stuprör” 
 Säkerställa att vi uppfyller vår certifiering 
 Förbereda ärenden inför Ledningens genomgång 
 Planera, målsätta och ange mätetal 
 Planera och genomföra internrevision för bolaget 

 
 
8.3.2.1 Processråd 

Bofors processråd leds av VD. Rådet sammanträder en gång per månad och är en 
tvärfunktionell grupp där processägarna ingår. Systemarkitekten för 
verksamhetssystemet ingår också. 
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Samordnar arbetet kring företagets processer och säkerställer att de är 
ändamålsenliga. Processrådet skapar en sammantagen helhet som beskriver 
verksamhetens arbetssätt och hantering av krav från kunder, ägare och övriga 
intressenter. 
 
Processrådet medlemmar är alla utsedda av VD och deras uppgift är att beskriva, 
förbättra och utveckla processer och arbetssätt. 
 
 
8.3.2.2 SHE-råd 

SHE-rådet samordnar och driver arbetet gällande arbetsmiljö och yttre miljö inom 
företaget. SHE-rådets ordförande utses av VD. Övriga medlemmar i SHE-rådet utses 
av linjeorganisationen. Respektive representant har samordningsansvar och 
rapporteringsansvar inom den funktion eller specialistområde han/hon representerar. 

Rådet sammanträder normalt en gång per månad eller vid behov. Sammankallande är 
ordförande i rådet.  
 
 
8.3.2.3 Säkerhetsråd 

Säkerhetsrådet består av bolagets kompetenser inom säkerhet och 
informationssäkerhet.  

 
Bofors Säkerhetsråd leds av Säkerhetschefen. Säkerhetsrådet sammanträder en gång 
per månad och är en tvärfunktionell grupp där bland annat avdelningarna 
Verksamhetsutveckling, Utveckling & ILS, Produktion och HR & Administration ingår. 
IT-säkerhetschef och expert för exportkontrollfrågor ingår också. 
 
 
8.3.2.4 Kvalitetsråd 

Kvalitetsrådet består av bolagets kompetenser inom kvalitet.  
 
Bofors kvalitetsråd leds av Chef Kvalitet. Kvalitetsrådet sammanträder månadsvis och 
är en tvärfunktionell grupp där bland annat avdelningarna Kvalitet, 
Verksamhetsutveckling, Utveckling & ILS, Produktion och Inköp ingår.  
 
 
8.4 Ansvarsmanualer och befattningsbeskrivningar 

Företagets ansvarsmanualer är delegeringar till organisatoriska- och funktionella 
enheter. Med organisatoriska enheter menas de enheter som beskrivs i 0  
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Organisation. Med funktionella enheter menas verksamhet som tillämpas på flera 
organisatoriska enheter. I ansvarsmanualerna beskrivs vilka enheter de är giltiga för, 
delegering av ansvar och tilldelning av befogenheter. Alla anställda har 
befattningsbeskrivningar och dessa är dokumenterade och tillgängliga för alla i 
organisationen. 
 
 
8.5 Processer 

Företagets arbetssätt är beskrivet i processer. Det finns fyra typer av processer: 
ledningsprocesser, kärnprocesser, huvudprocesser och stödprocesser. Kopplat till 
processkartan finns också granskningar eller LCM Phase Reviews och LCM Design 
Reviews. Dessa granskningar genomförs av oberoende utvärderare som granskar en 
verksamhet eller ett projekt i syfte identifiera brister och föreslå åtgärder. 
 
LEDA är företagets Ledningsprocesser. De styr vår verksamhet samt förbättrar den. 

 Leda strategiskt 
 Leda taktiskt 
 Leda operativt 

 
ERBJUDA är företagets kärnprocesser. De har fokus på uppfyllandet av 
verksamhetsmålen. Våra kärnprocesser levererar resultat till våra kunder och ägare. 
De utgör våra Leveransprocesser. Det finns fyra kärnprocesser identifierade:  

 Skapa affärsmöjligheter 
 Vinna affärer 
 Leverera 
 Kundstödja 

 
SKAPA utför företagets huvudprocess. Våra huvudprocesser skapar produkter och 
tjänster som utgör resultaten som levereras. Vi har identifierat 10 huvudprocesser: 

 Produktidé 
 Produktförslag 
 Produktkoncept 
 Utvärdera förändringar 
 Systemkonstruera / Försöksmateriel 
 Detaljkonstruera / Försöksmateriel 
 Verifiera / Prototypmateriel 
 Validera / Förseriemateriel 
 Producera / Seriemateriel 
 Stöd och underhåll 
 Avveckla 

 
STÖDJA utgör stödprocesserna till alla processer. Dessa är 

 Personal och kompetens 
 Materiel och information 
 Hantera risker och möjligheter 
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 Kommunicera 
 Kalkylera & Styra ekonomi 
 Köpa 
 Omvärldsbevaka 
 Konfigurationsleda 
 Kvalitet 

 

 

Figur 3: Processkarta 

8.6 Instruktioner 

Företagets instruktioner är detaljerade beskrivningar av ett arbetssätt, förhållningssätt 
eller en verksamhet. Företagets instruktioner består av regler, metoder och checklistor. 
 
Regler är styrande dokument som innehåller kraven som ställs på utförandet av en 
arbetsuppgift. 
 
Metoder är stöd och en mer detaljerad beskrivning kring hur en arbetsuppgift utförs. 
Metoder och metodik utvecklas ständigt och är därför ansett som stöd till utförandet av 
en arbetsuppgift. 
 
Checklistor är stöd i punktform för att underlätta och säkerställa att inget glöms bort. 
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8.7 Finansiella kontroller 

Vi är skyldiga att identifiera de finansiella kontroller som säkerställer att vi har full 
kontroll på alla processer och aktiviteter där det finns risk för att finansiell osäkerhet 
kan inträffa. I Stödprocess Styra Ekonomi finns en process beskriven som visar hur 
riskidentifiering utförs samt hur kontrollerna tas fram. Kontrollerna beskrivs sedan i en 
separat databas och länkas in till varje kritisk aktivitet. 
 
 
9 Aktiviteter 

BAE Systems Bofors bedriver verksamhet i flera byggnader i Karlskoga. 
 
Bofors industriområde Björkborns industriområde 
Montage och kontor  Montage 
Montering pjäser Ledning Montering ammunition 
Provning Administration Laboratorier 
Mottagningskontroll Försäljning  
Tvättning Inköp  
Måleri Utveckling  
Montering delsystem Laboratorier  
Avfallsstation   
 

 

 

 

Figur 4: BAE Systems Bofors AB verksamhet. Vänstra bilden Bofors industriområde 
och högra bilden Björkborns industriområde 
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10 Viktiga leverantörer 

Intressenter som företaget arbetar mycket nära med listas nedan i oberoende ordning: 
 

 Saab Bofors Test Center AB (delägt bolag) 
 Nobeli Business Support AB (delägt bolag) 
 Saab Dynamics AB 
 Eurenco Bofors AB 
 Nammo LIAB AB 
 Bröderna Axelssons Plåtslageri HB 
 PartnerTech Karlskoga AB 
 Maintpartner AB 
 Booforsen Fastighets AB 
 Kontorsbolaget i Karlskoga AB 
 BAE Systems Hägglunds AB (IM&T) 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 


