
Allmänna synpunkter
Ledningssystem för arbetsmiljö, kvalitet och
miljö kan vara separata system eller integrerade
med varandra.
Också om systemen ät integrerade innebär
det inte att en organisation ska slänga sig
över alla tre samtidigt. Praktiska hänsyn
får avgöra tågordningen för införandet.
Fördelen med integrerade system är att vissa
delar de facto är gemensamma vilket dels
underlättar införandet dels ger möjlighet
till att betrakta ett visst arbetsområde sett
ur alla tre perspektiven, dvs ur arbetsmiljö-,
kvalitets- och miljösynpunkt vilket ger en
mer fullödig bild ur organisationssynpunkt.

Varför utnyttjas då dessa
ledningssystem?
Nyttanmeddessa ledningssystemsombaseras
på ISO 9001:2000 för kvalitetsledningssystem,
ISO 14001:2004 för miljöledningssystem och
AFS 2001:1 eller OHSAS 18001 för arbetsmilj
öledningssystem är att en organisation får ett
hjälpmedel för ett systematiskt sätt att driva
och granska en verksamhet.
Dessa standarder är baserade på praktisk
erfarenhet och ifråga om kvalitet och miljö
också på internationella synpunkter. ISO 9001
och ISO 14001 är standarder som gäller i hela
världen och som tagits fram i ett internationellt
samarbete. AFS 2001:1 gäller däremot bara i
Sverige eftersom det är en författning som
tagits fram av Arbetsmiljöverket.

Detta är inte ett måste utan varje organisation

viktigaste är att en verksamhet använder

standarderna som ett hjälpmedel för att få
verksamheten att fungera effektivt. I de fall
då olika författningar berör verksamheten
är systemen ett hjälpmedel för att bevaka att
dessa författningar följs.

Ledningssystemen passar alla typer av organisa-
tioner vare sig det gäller små företag, stora
företag och koncerner, privat verksamhet
eller offentlig verksamhet. Systemen är
frivilliga utom i ett fall – en skriftlig riskanalys ur
arbetsmiljösynpunkt är obligatorisk vare sig det
gäller ett enmansföretag eller en mycket stor
organisation.

Hur inför man lednings-
system för arbetsmiljö, 
kvalitet och miljö?
Alla standarderna innehåller skallkrav som
ska uppfyllas. För att detta ska kunna vara
möjligt måste arbetet ske systematiskt.
Därför upprättas kvalitets-, miljö- och
arbetsmiljöplaner som används som underlag
och stöd i arbetet. Dessa planer består av
generell bas som sedan kan branschanpassas.
Rimliga tidsaspekter läggs sedan på varje del
i planerna och ansvariga utses för de olika
delarna.

Arbete bedrivs sedan med dessa planer som
bas och dokumenteras successivt. Det är viktigt

på ett effektivt sätt och att de är åtkomliga
för alla berörda. Dessa ledningssystem ska
vara tillgängliga för alla medarbetare i en
organisation. 

Effektiv dokumentation innebär inte att en
förfärlig massa pappersdokument skapas. I
standardernas barndom var det inte ovanligt
att hyllmeter med pärmar skapades som

ingen sedan orkade titta i. Dessutom skedde
inte uppdateringar av nya versioner överallt

spridda inom organisationen. Ett sådant
förfaringssätt har inget med effektivitet att
göra.
Idag bör elektroniska dokument användas
i största möjliga utsträckning och alla i en
organisation ska vara medvetna om hur
dessa dokument hittas och var de hittas. En
papperskopia av en handbok är vad som bör

en medvetenhet att dokument skapas för att
de ska vara till nytta och inte för att det ser
mäktigt ut med en massa dokument.

Regler för dokumentation 
är ett måste
Beteckning på dokumentet ifråga, identi-

olika versioner skapas är ett måste. Nya
versioner skapas löpande med nytt innehåll
eftersom en verksamhet av vilket slag som
helsthela tiden förändras.Det skaockså synas
i dokumentationen för ledningssystemet. Om
inte så sker blir respektive ledningssystem
inaktuellt, fungerar inte på avsett sätt och
skadar verksamheten.
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