
Då kan ju någon fråga sig om ett felaktigt 
dokumenterat ledningssystem är sämre än 

överhuvudtaget skapa dessa system. Svaret 
på frågan om det är onödigt att skapa dessa 
system är ett klart och tydligt nej.  

Rutiner ser till att krav 
uppfylls
När en kund bedömer en verksamhet, privat 
eller offentlig, görs en bedömning av kunden 
om det är sannolikt att kunden kan få den 
produkt, vara eller tjänst, som förväntats på 
ett rätt sätt och med rätta egenskaper. Om 

kundkrav uppfylls på ett effektivt sätt. 

till att miljökrav uppfylls på ett korrekt 

ledningssystem för arbetsmiljö ser kunden att 

har en arbetsmiljö som är säker och uppfyller 
både fysiska och psykiska arbetsmiljökrav.

Planera och genomföra 
förbättringar
Eftersom ledningssystemen ska leda till att 
förbättringar synliggörs i verksamheten, måste 
givetvis förbättringar planeras och genomföras. 
För att konkretisera dessa förbättringar sätts 
mål som ska uppfyllas internt enligt fastställda 
ramar och inom angivna tider. Hur dessa mål 
uppfylls mäts löpande på ett lämpligt sätt. 
Verksamhetsledningen ska alltid vara involverad 
i hur dessa mål uppfylls och detta sker under en 
rutin som kallas ledningens genomgång. 

För att övergripande presentera dessa lednings-
system och visa intentionen med dessa skapas 
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicies. En 
policy ska kunna härledas från aspekter liksom 
att målen ska vara kopplade till policyn. 
Olika krav ska också sättas, som är nödvändiga 
för att verksamheten ska fungera.

När ett ledningssystem införts till en viss nivå 
är det dags för en internrevision för att se 
om de skallkrav som standarderna ställer, är 

uppfyllda. Dessa internrevisioner genomförs 
sedan löpande. Om organisationen sedan vill 

utförs externa revisioner av ackrediterade 

som gäller arbetsmiljö, kvalitet och miljö 

om intyg som ges ut av andra organisationer. 

Vad kan CAMA Konsult 
hjälpa till med?
När ledningssystem för arbetsmiljö, kvalitet 
och miljö införs är det mycket viktigt att 
respektive organisation själv gör arbetet. 
Att kalla in en konsult som gör hela arbetet 
och sedan lämnar organisationen medför att 
organisationen själv inte har de kunskaper 
som fordras om systemen och inte kan 
använda dem på ett riktigt sätt. Detta medför 
i sin tur att det skapats en pappers- eller 
elektronisk tiger som inte alls effektiviserar 
verksamheten. Kunskapen om systemen 

systemet måste fungera i den dagliga driften. 

Vissa större organisationer har egna avdelningar 
som sköter frågor kring miljö och kvalitet 
och som förhoppningsvis bedriver en intern 
kommunikation kring dessa frågor. 

kalla in extern hjälp som stöd under arbetet 
med att införa arbetsmiljö-, kvalitets- och 
miljöledningssystem. 

Vi är ert stöd i arbetsmiljö-, 
kvalitets- och miljöarbetet
CAMA Konsult hjälper till som stöd och 
speaking partner under införandet av 
ledningssystemen genom att ge tips och 
information som hjälp i arbetet samt att 
granska och ge synpunkter på de olika avsnitt 
som tagits fram. Dylika avstämningssamtal 
sker enligt överenskommelse t ex månadsvis. 
När det sedan är dags för internrevisioner 
hjälper CAMA Konsult till med detta, eftersom 
de som arbetar med införandet av systemen 
inte kan revidera sitt eget arbete. Separata 
offerter lämnas för internrevisioner.

Produkter som hjälpmedel 
för arbetsmiljö-, kvalitets- 
och miljöarbetet 
Som hjälp för en organisation att själv bedriva 
arbete med att ta fram arbetsmiljö-, kvalitets- 
och miljöledningssystem har CAMA Konsult 
tagit fram elektroniska hjälpmedel i form av 
dokumentexempel för respektive handbok i 
form av Microsoft Word-dokument samt 
de kompletterande dokument som fordras 
i arbetet. 
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