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1. Inledning
Universitetsservice US-AB är ett tryckeri som är specialiserade på akademiska trycksaker såsom avhandlingar, visitkort samt studentlitteratur. Deras kunder är främst
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.
Produktionen bedrivs i fyra lokaler i anslutning till dessa skolor. Sedan den 1 november
2000 är US-AB ett privatägt aktiebolag med 18 anställda.
Sedan en tid tillbaka har företaget arbetat mot ISO 9001 standarden. De dokument
som styr standarden har hittills förvarats i pärmar på kontoren. Detta har nu visat sig
vara ineffektivt då det är lätt hänt att pärmarna bara blir stående och de anställda på
grund av detta inte hålls uppdaterade. Syftet med arbetet var således att ge företaget ett
nytt digitaliserat system för att arbeta med sina dokument.
Målet med detta examensarbete var att göra dessa dokument mer användarvänliga
genom programmet AutoFlowChart från Netforms (detta program valdes av US-AB
själva).
Arbetet resulterade i en HTML-baserad sida som US-AB kan använda i sitt intranät,
vilket ger medarbetarna snabb och lätt åtkomst till alla dokument. Detta medför även att
när dokumentationen uppdateras på intranätet får samtliga fyra kontor direkt åtkomst
till de uppdaterade dokumenten.
HTML-sidan kom att innehålla pärmarna med US-AB:s kvalitetsstyrning (ISO 9001).
Dessa pärmar var: Manual (detta är huvudpärmen), Företagspärm, Ekonomiavdelning,
Personalpärm och Revisionspärm. Alla dokument i dessa pärmar länkades som PDFfiler till HTML-sidan.
Det gamla materialet var ostrukturerat, svårläst och innehöll typografiska samt grammatiska fel. Därför fick även dessa ett nytt utseende som mer överensstämmer med
företagets grafiska profil samt utformades så att de blev mer lättlästa och trevligare att
använda.
Arbetet fördelades grovt mellan studenterna så att Anna Wahlberg fick övergripande
ansvar för sidan i AutoFlowChart medan Ulrika Boman Jonsson ansvarade för dokumentmallens utformning.
US-AB har i dagsläget inte tillgång till AutoFlowChart. Det material som presenterades för företaget var således bara själva HTML-sidan. Inom en snar framtid har de dock
för avsikt att införskaffa programmet AutoFlow - Ärendehantering.
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2. Teori
Definitioner och begrepp
Kvalitet
Den grad till vilket inneboende
egenskaper uppfyller krav.
Krav
Behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförståd eller
obligatorisk.
Kund
Organisation eller person som mottager en produkt.
Intressent
Person eller grupp som har intresse
av en organisations prestations förmåga eller framgång.
Process
Grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som
omformar insatser till utfall
Projekt
Unik process, bestående av ett antal
samordnade och styrda aktiviteter
med start- och slutdatum, initierade
för att uppnå ett mål som uppfyller
specifika krav inklusive begränsningar i tid, kostnader och resurser.
Kvalitetsledningssystem
Lednings-system, d.v.s. system för att
upprätta policy och mål samt för att
uppnå dessa mål, för att leda och
styra en organisation med avseende
på kvalitet.
Kvalitetsledning
Samordnade aktiviteter för att leda
och styra en organisation med avseende på kvalitet.

Figur 1. Några begrepp och definitioner inom
standarden ISO 9000:2000.2



Ett kvalitetssystem är ett verktyg som används för att styra och förbättra kvaliteten på
företagets produkter. I systemet ingår bl.a. metoder, rutiner, organisation och ansvarsfördelning. Det är ledningens ansvar att kvalitetssystemet används av alla medarbetare
samt att det ständigt uppdateras.1

2.1. ISO 9000:2000 serien

International Organization for Standardization, som ansvarar för ISO 9000 serien, är
en organisation för standardisering med huvudkontor i Geneve. Ungefär 100 länder
är anslutna till organisationens genom sina nationella standardiseringsorgan. Sveriges
standardiseringsorgan är SIS (Swedish Standards Institute).2
Serien ISO 9000 serien blev ISO-standard 1987 och har sina rötter i amerikans
militärstandard. Första upplagan omarbetades till en ny version 1994 och senare även
2000.2
Versionen ISO 9000:2000 serien innehåller de fyra standarderna ISO 9000, ISO 9001,
ISO 9002, ISO 9004 och ISO 19011. Grundprinciper för vad som kallas kvalitetsledning
samt begrepp och termer för ett kvalitetsledningssystem anges i ISO 9000. Standardens
krav på kvalitetsledningssystem utifrån ett processtänkande finns i ISO 9001. ISO 9004
ger vägledning vid införande av ett kvalitetsledningssystem. Standarden anger också
processer för ständig förbättring samt hur organisationen kan arbeta för att öka tillfredsställelse hos kunder och intressenter. ISO 19011 ger vägledning om hur man bör
genomföra revisioner med avseende på kvalitet och miljö.2
ISO 9001 och ISO 9004 har utvecklats som två samhörande standarder. De kan
användas tillsammans men också oberoende av varandra.2 Uppbyggnaden av de två
standarderna är likartad för att underlätta användningen.2
2.1.1. De åtta principerna
De åtta kvalitetsprinciperna utgör grunden för ISO 9000-standarderna. Det är organisationens verksamhet och förutsättningar som bestämmer på vilket sätt principerna kan
appliceras.3
Figur 1. förklarar några av de vanligaste definitionerna och begreppen som tas upp
inom ISO 9000:2000. Den ökar förståelsen för de åtta principerna.
2.1.1.1. Princip 1 – Kundfokusering
Kundfokus innebär att företaget ska uppnå och helst överträffa kunderas förväntningar.4 Fokuseringen leder oftast till bättre förståelse för kundens behov och förväntningar,
den leder även till bättre hantering av kundrelationer.5
2.1.1.2. Princip 2 – Ledarskap
Ledarskap är basen i ett kvalitetssystem. Det är ledningens ansvar att skapa en enhetlighet vad gäller organisationens syfte, inriktning och interna miljö. Ledningen måste se
till att personalen förstår organisationens mål och att personalen motiveras till att sträva
efter dessa mål. De ska själva sträva efter samma mål och på så vis föregå med gott
exempel, detta leder till ständiga förbättringar. Om inte ledningen engagerar sig kommer
heller inte personalen att göra det.5
Användandet av principen om ledarskap leder oftast till större förtroende från kun-

Ulrika Boman Jonsson
Anna Wahlberg
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Digitalisering av Universitetsservice kvalitetsstyrning genom programmet AutoFlowChart

der, ägare, anställda och andra samhällsintressenter på alla nivåer.5
2.1.1.3. Princip 3 – Medarbetarnas engagemang
Organisationens främsta tillgång är dess medarbetare. Om man får deras fulla engagemang samt får dem att inse vikten av sitt egna bidrag till organisationen kommer det att
leda till organisationens bästa. I och med detta kommer personalen att ansvara för sina
egna handlingar och bidra till ständig förbättring.5
2.1.1.4. Princip 4 – Processangreppssätt
Genom att behandla resurser och aktiviteter som en process sänker man kostnader och
får kortare genomloppstider då resurserna utnyttjas mer effektivt. Resultatet blir mer
förutsägbart. Strukturering av en process gör att alla inom organisationen får en bra
överblick över hela processen. Den enskilde medarbetaren får förståelse att dennes del
i processen bidrar till helheten.5
2.1.1.5. Princip 5 – Systemangreppssätt för ledningen
Ett företag har oftast flera processer som hänger samman. Det är ledningens ansvar att
göra ett system av dessa sammanhängande processer. Systemet bidrar till identifiering
och fokusering av de viktigaste processerna. Det medför att organisationen skapar och
strukturerar det system som uppfyller målen mest effektivt.5
2.1.1.6. Princip 6 – Ständig förbättring
Organisationen måste hela tiden eftersträva att ständigt förbättras! Det görs genom ett
system som är gemensamt för hela organisationen. Systemet består av relevanta metoder
och verktyg för att förbättra produkter, processer och system efter utsatta mål. Ständiga
förbättringar ger ökade konkurrensfördelar då organisationens kompetens ökar.5
2.1.1.7. Princip 7 – Faktabaserade beslut
Beslut ska baseras på fakta, data och annan inhämtad information. Det leder till välgrundade beslut, möjligheten att se över, utvärdera och ändra bedömningar och beslut.5
2.1.1.8. Princip 8 – Relationer till leverantörer
Företag bör skapa ömsesidigt fördelaktiga relationer till sina leverantörer. Det leder
oftast till utbyte av kunskaper och resurser, öppen uppriktig kommunikation samt optimering av kostnader och resurser.5 Detta ökar förmågan hos båda att skapa värde för
varandra.2

2.2. ISO 9001:2000 standarden

ISO 9001 certifikatet kräver att arbetet med ledningssystemet för kvalitet måste genomföras helt, uppdateras och ständigt förbättras.6 För att införa ett kvalitetsledningssystem
ska organisationen, enligt standarden:2
•
•
•
•

Identifiera de processer som behövs för kvalitetsledningssystemet
Bestämma i vilken följd processerna kommer och hur de samverkar med
varandra
Bestämma de kriterier och metoder som behövs för att säkerhetsställa att
processerna fungerar och styrs korrekt
Se till att informationen finns tillgänlig för att stödja funktion och över
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•

vakning av processerna
Mäta, övervaka och analysera processerna samt åtgärda eventuella avvikelser för att åstadkomma ett planerat resultat och ständiga förbättringar

2.2.1. Kvalitetsrevision
För att bilda sig en uppfattning om hur kvalitetsverksamheten fungerar är kvalitetsrevision ett effektivt hjälpmedel. Kvalitetsrevisioner kan utföras internt, av kunder och av
tredjepart. Syfte med kvalitetsrevision är att:7
•
•
•
•
•
•

Se om kvalitetssystemet följer organisationens kvalitetspolicy
Bedömma kvalitetssystemets effektivitet
Ge underlag för förbättringar av kvalitetssystemet
Se om systemet uppnår specificerade krav
Ge underlag för certifiering av ett företags kvalitetssystem
Undersöka om ett företag uppfyller myndighetskrav

Kvalitetsrevision kan ha olika inriktning: system-, process och produktrevision.7
2.2.1.1. Certifiering
Certifieringen innebär att ett oberoende företag, så kallat tredjeparts certifierare, intygar
och bevakar att organisationens system uppfyller standardens krav.8 Det oberoende
företaget måste vara ackrediterade av Styrelsen för svensk ackreditering (SWEDAC).9

2.3. Dokumentation

I ett kvalitetsledningssystem finns det olika typer av dokumentation.2 Kvalitetsplaner
beskriver hur kvalitetsledningssystemet tillämpas på en specifik produkt, ett projekt eller
ett kontrakt. Rutiner ger information om hur enskilda aktiviteter ska utföras. Redovisande
dokument ska ge bevis för att vissa aktiviteter är utförda och visa dess resultat.2
Varje organisation avgör själva hur mycket dokumentation som behövs. Likaså om
dokumentationen ska göras på papper eller i elektronisk form, valet beror på organisationens storlek, personalens kompetens och produkternas komplexitet. Framställning av
dokumentation får inte bli ett självändamål!2
2.3.1. De fyra huvudpunkterna
ISO 9001 är uppbyggt utav de fyra huvudpunkterna: ledningens ansvar, hantering av
resurser, produktframtagning samt mätning, analys och förbättring. Det ger en logisk
struktur och bör göra det dagliga användandet lättare.2
2.3.1.1. Ledningens ansvar
Under ledningens ansvar ingår följande delar: ledningens åtagande, kundfokus, kvalitetspolicy, planering, administration och ledningens genomgång.2
2.3.1.2. Hantering av resurser
Under hantering av resurser ingår följande delar: tillhandahållande av resurser, personalresurser16, hjälpmedel (lokaler, utrustning m.m.) och verksamhetsmiljö.2
2.3.1.3. Produktframtagning
Under produktframtagning ingår följande delar: planering av framtagningsprocesser,
10
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kundanknutna processer, konstruktion och utveckling, inköp, produktion av varor och
tjänster samt behandling av mät- och övervakningsutrustning.2
2.3.1.4. Mätning, analys och förbättring
Under mätning, analys och förbättring ingår följande delar: planering, mätning och
övervakning, behandling av avvikelser, analys av data och förbättring.2
2.3.2. Dokumentens utseende
Rutinerna för verksamheten ska dokumenteras i en kvalitetsmanual. Dokumenten bör
utformas på ett enhetligt sätt så att följande information lätt framkommer:10
•
•
•
•
•
•
•
•

Respektive dokuments innehåll
Dokumentnamn
Utgivningsdatum
Upplaga samt version
Var dokumentet är placerat
Hur och om dokumentet ska arkiveras
Vem som har utfärdat dokumentet
Vem som har godkänt dokumentet

Dokument som innehåller en aktivitet ska generera en arbetsinstruktion. Instruktionerna
ska hjälpa både anställda och nyanställda att utföra aktiviterna på ett enhetligt sätt.
Instruktionerna ska inte beskriva varje knapptryckning utan se till att oberoende hur
många som genomför aktiviteten som kommer alla att få samma resultat.11
En arbetsinstruktion ska besvara på frågan hur? medan rubriken besvarar frågan
vad?.12
2.3.2.1. Tilltalande layout
Företag satsar ofta mycket pengar på yttre marknadsföring av sitt kvalitetssystem.
Däremot glöms ofta interna dokument och handböcker bort. Hur tilltalande skulle det
vara att läsa t.ex. en broschyr skriven med stor teckengrad på vitt papper?
Det underlättar för medarbetare att följa bland annat instruktioner när dokumenten
är uppbyggda på samma sätt som en extern trycksak. Med ett enhetligt utseende och
dokumenten mer lättlästa och trevligare att använda.12

2.4. Netforms programvaror

Netforms programvaror erbjuder inte så mycket designmässigt. Exempel på designmöjligheter som saknas är att kunna använda CSS-kodning: ändra färg/utseende på en
knapp eller textlänk när musen hovras över knappen/textlänken. Lägga till ljud när en
knapp/textlänk trycks på. Scrollister kan få andra färger etc..
Däremot erbjuder dessa program många andra funktioner som väger över de bristande designmöjligheterna, se nedan.
2.4.1. AutoFlow - Etoolkit
AutoFlow - Etoolkit är ett program framtaget för hantering av kundstyrda projekt. Först
och främst skapad för automotive kunder men kan mycket väl passa till andra branscher
med liknande arbetssätt.13
AutoFlow är marknadsledande i Sverige avseende styrning av ledningsystemet QS9000
11
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och ISO/TS 16949.13 QS9000 är den vanligaste standarden inom automotive i Sverige
och Nordamerika. Den har dock börjat ersättas av standarden ISO/TS 16949.14
Programmet innehåller bl.a. följande funktioner:13
•

•

•

•

•
•
•

Projektmallar:
Programmet erbjuder mallar som används för upplägg av nya artiklar i
systemet.
Versionshantering:
Varje projekt kan versionsmärkas. Detta möjliggör bläddring mellan alla
utgåvorna för ett visst artikelnummer.
Dokumentarkiv:
Alla typer av dokument kan sparas i ett dokumentarkiv tillhörande projekten.
Överskådlig att-göra-lista:
Att-göra-listor kan skapas till projekten. Med hjälp av dessa kan sökning
göras för att ta reda på t.ex. vad som behövs göras kommande arbetsvecka.
Inaktiva/Aktiva projekt:
Ett projekt kan inaktiveras samt återaktiveras.
Sökning:
Möjlighet till sökning inom projekt.
Ganttschema:
Alla artiklar i ett projekt kan visas i ett ganttschema.

2.4.2. AutoFlowChart
AutoFlowChart är anpassat för den senaste utgåvan av ISO9000. Det är ett program
till för visualisering av processer och flöden. Programmet kan användas för att t.ex. rita
upp inköpsprocessen och sedan koppla alla tillhörande dokument till de olika stegen i
processen.13
Till en process kan mätvärden kopplas. Exempel på mätvärden är antal reklamationer,
tidsåtgång och hastighet. Dessa mätvärden kan visas grafiskt på olika sätt, t.ex. med styrdiagram. För en process kan målvärden sättas upp. En bild som illustrerar ett trafikljus
indikerar om målet är uppnått eller ej. Grönt ljus visar att målet för nuvarande är uppfyllt
medan ett rött ljus visar att det ej är uppnått. På detta sätt kan en snabb överblick skapas
över processernas ”hälsa”.13
För att göra flödena tillgängliga för personalen kan dessa exporteras till HTML-kod.
HTML-sidorna kan sedan publiceras på Internet eller företagets intranät. HTML-sidorna
öppnas genom en vanlig webbläsare. Vid exportering till HTML-kod kan dock endast en
sida exporteras i taget. Genom att länka varje exportering till samma katalog blir det ett
komplett system. Alla länkade filer exporteras automatiskt med till denna katalog genom
att detta väljas vid exportering.13
2.4.3. AutoFlowChart - Business intelligence
AutoFlowChart - Business intelligence passar alla typer av företag/organisationer som
vill visualisera data samt sprida information.13
Detta program möjliggör visning av information ifrån flertalet affärssystem och databaser. Grafiska presentationer kan kopplas till företagets processer och mätobjekt kan
visas i befintlig process.13
12
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Allt detta kan sedan visas direkt ifrån programmet eller ifrån ett intranät i form av
HTML-kod.13
2.4.4. AutoFlow - Webkit
AutoFlow - Webkit hanterar projektrelaterade händelser via Internet. Klienterna behöver
inte installera någon mjukvara då all information styrs via en server. Endast en webbläsare samt en Internetuppkoppling krävs. Programmet garanter säker distribution av all
information över Internet. Det har även behörighetsstyrning, rätt information visas till
rätt person.13
AutoFlow - webkit passar till alla typer av verksamheter oavsett bransch. Olika projektmallar kan skapas för olika typer av projekt.13
Genom Ganttscheman kan alla projekt få en enkel och total överblick. Programmet
innehåller även en inbyggd sökfunktion och praktiska att-göra-listor.13
2.4.5. AutoFlow - Ärendehantering
AutoFlow - Ärendehantering kan hantera alla typer av ärenden och avvikelser. Programmet
innehåller ett flertal "ärende-mallar" t.ex. för reklamationshantering, interna avvikelser,
leverantörsavvikelser, miljö- eller arbetsmiljöavvikelser och revisionsavvikelser.13
Programmet klarar även av bl.a. dokumenthantering, att-göra-listor och mailfunktioner.13

3. Metod och material
Textmaterialt som användes för att bygga upp US-AB:s HTML-sida samt de nya dokumenten kom ifrån US-AB antingen som Adobe PDF- eller Worddokument. Detta material har sedan bearbetats för att passa US-AB:s profil och för att bli mer lätthanterligt.

3.1. Analys av befintligt material

Innan arbetet startade med att göra en ny dokumentmall gjordes en grundlig analys av
det material som tillhandahållits. Följande analyserades:
•
•
•
•
•
•

Format
Typografin och texten
Färgval
Sidhuvud
Tabeller
Illustrationer

Detta för att se vilka förbättringar som kunde göras till den nya mallen.

3.2. Val av programvara för genomförandet
Dessa program valdes för arbetet:
•

Adobe InDesign CS2: 		
Användes för att skapa dokumenten till US-AB:s kvalitetssystem. Dessa
har sedan exporterats till PDF:er
13
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•

•

•

Adobe Photoshop CS2:
Användes för att skapa utseendet på HTML-sidan. Dessa har sedan sparats som GIF för att kunna användas i AutoFlowChart
Adobe Illustrator CS2: 		
Användes för att illustrera US-AB:s flöden, samt för att göra illustrationen
till HTML-sidans startsida
Netforms AutoFlowChart:
		
Användes för att bygga upp US-AB:s HTML-sida innehålllande deras
kvalitetssystem

3.3. Dokumenten

När de 90 dokumenten skapades har information och teori använts ifrån fördjupningsdelen.
3.3.1. Nya materialet
Vid utformningen av dokumenten lades stor vikt på att göra dessa lättlästa. Dokumenten
har även fått mer färg på varje sida för att ge dessa ett trevligare utseende. (Se 2.3.2.1.
Tilltalande layout.)
3.3.1.1. Storleksformat, marginaler och positionering
Formatet på dokumenten sattes till A4 (210 mm x 297 mm).
A4 valdes för att det är ett av de vanligaste formaten. De flesta skrivare hanterar detta
format samt att det passar i pärmar, plastfickor m.m.. Även om större delen av kvalitetssystemet nu blir digitalt så avser företaget skriva ut vissa redovisande dokument för
arkivering och lokal placering vid avsedd maskin.
Marginalerna sattes till (mm):
•
•
•
•

Överkant:
Underkant:
Vänster:
Höger:

21
14
63
24

Detta för att ge ett bra ljusrum och för att förhindra att sidan ska kännas för tung.
Vänstermarginal kan även användas för att placera bilder och illustrationer. Val av
teckengrad (se 3.2.2.4. Text och typografering) gjorde även det olämpligt att ha större
satsbredd än de 123 mm som använts, eftersom texten hade blivit svårläst.
Positionering av objekt se bilaga 6, sida 1.
Objektens storlek se bilaga 6, sida 2-3.

Figur 2. US-AB:s logotyp
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3.3.1.2. Logotyp
Företagets logotyp (se figur 2.) applicerades i övre vänstra hörnet på dokumentmallen.
Genom att sätta dit logotypen stärks dokumentens koppling till US-AB. Logotypen
bidrar även med färg till varje dokument.
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3.3.1.3. Färgval
Allt material är uppbyggt av svart, vit samt US-AB:s färger:
PMS CoolGray 5C

PMS 201C

Valet att använda dessa gjordes för att dokumenten skulle matcha US-AB:s grafiska
profil och därmed stärka dokumentens koppling till US-AB.
3.3.1.4. Text och typografering
Till dokumentmallen användes US-AB:s teckensnitt Humanist 777. Detta gjorde att
dokumenten bättre matchade US-AB:s grafiska profil och stärkte därmed dokumentens
koppling till US-AB.
Utav Humanist 777:s valdes skärningarna Light, B, Italic, Bold Condensed och
Condensed till mallens text. (se figur 3.). Teckenstorlekarna är relativt stort satta då texten är anpassad för att läsas på skärm och inte på papper. Större storlekar än vad som är
brukligt på papper15 krävdes för att texten skulle gå att läsa på skärm.
Sidhuvud (dokumentnamn och dokumentnummer) och sidfot fick båda skärningen B
som är en tjockare variant av teckensnittet Humanist 777. Den valdes för att uppgifterna
i sidhuvudet och sidfoten skulle ”sticka ut” ifrån den övriga texten. När ett dokument
öppnas upp ska det snabbt kunna gå att lokalisera och ta in den information som finns
i sidhuvudet och sidfoten eftersom att dessa talar om vilket dokument det är och om
det är aktuellt.
Rubrik, underrubrik och under-underrubrik sattes i skärningarna B, Italic och Light.
De hade fått olika skärningar för att de ska särskilja sig ifrån varandra. Den tjockare
skärning B på Rubriken behövdes då den ska synas mest utav de tre rubriksnivåerna.
Underrubrik fick skärningen Italic då den ska ha ett mellanting mellan den tydliga skärningen B och skärningen Light som mer smälter ihop med brödtexten. Under-underrubrik var den rubriknivå som blev mest lik brödtexten, men den fick en större grad för
att ändå skilja sig ifrån brödtexten. Rubriknivåerna sattes utan numrering då dokumenten
inte behöver det förtydligandet.
Brödtexten sattes med skärningen Light för att urskilja sig ifrån övrig information i
dokumentet. Den ”ljusar” och lättar även upp dokumentet då de andra skärningar är
tjocka och mörka.
Texten i tabellerna sattes med skärningarna Bold Condensed och Condensed.
Tabellrubriken fick skärningen Bold Condensed då den ska urskilja sig ifrån tabelltexten.
Skärningen Condensed användes då tabellerna skulle få plats på samma radbredd som
den övriga texten.
Brödtextens radavstånd sattes till 12pkt samt marginaljusterads med sista raden vänsterjusterad. Nytt stycke markerades med en fyrkants indrag.
Rubrikernas avstånd före och efter sattes till (mm):
•
•
•

Rubrik:
5,292 före och 1,5 efter
Underrubrik:
2,822 före och 1,5 efter
Under-underrubrik: 2,822 före och 1,5 efter

Två sorters punktlistor användes, siffror och små punkter. De små punkterna var
Adobe InDesign CS2:s standardpunkter (se punktlistor nedan). Punktlistor med siffror

Dok.namn, 18pkt B
ABCDEFGHIJKL
abcdefghijkl
0123456789
Dok.nr., 12pkt B
ABCDEFGHIJKL
abcdefghijkl
0123456789

Rubrik,15pkt B
ABCDEFGHIJKL
abcdefghijkl
0123456789
Underrubrik, 13pkt Italic
ABCDEFGHIJKL
abcdefghijkl
0123456789
Under-underrubrik, 12pkt Light
ABCDEFGHIJKL
abcdefghijkl
0123456789
Tabellrubrik, 10pkt Bold condensed
ABCDEFGHIJKL
abcdefghijkl
0123456789
Tabelltext, 10pkt Condensed
ABCDEFGHIJKL
abcdefghijkl
0123456789

Brödtext, 10pkt Light
ABCDEFGHIJKL
abcdefghijkl
0123456789
Sidfot, 9pkt B
ABCDEFGHIJKL
abcdefghijkl
0123456789

Figur 3. Använda skärningar i dokumenten utav Humanist 777.
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användes där numrering krävts och punktlistor med små punkter återfinns där uppradning krävts (se bilaga 4, sida 5-8). Punktlistornas inställningar (mm):
•
•
•
•
•

Vänsterjusterad
Vänster indrag:
Höger indrag:
Vänster indrag för första raden:
Höger indrag för sista raden:

18
0
-6,35
0

Punktlistorna vänsterjusterades för att styckena annars lätt fick stora ordmellanrum.
Vänsterjusteringen samt det vänstra indraget av punktlistorna gjorde att texten blev mer
intressant att läsa, den fick en avbrytning ifrån dess symmetri.
Alla dokument typograferades efter gällande typografiska regler.15
3.3.1.5. Sidhuvud och sidfot
I sidhuvudet återfinns företagets logotyp, dokumentnamn och dokumentnummer (se
bilaga 1, sida 3). I sidfoten återfinns information om:
•
•
•
•
•
•

Utarbetad av:
Godkänd av:
Reviderad av:
Ersätter:
Giltig från:
Sid x (x):

Ansvarig för dokumentets utformning
Godkännare av dokumentets innehåll och utformning
Ansvarig för senaste uppdateringen
Utgivningsdatum på föregående dokument
Utgivningsdatum
Sidnummer samt antal sidor

Reviderad av lades till för att det inte alltid är den som har utarbetat dokumentet som
är den som har gjort den senaste uppdateringen. (Se 2.3.2. Dokumentens utseende.)
3.3.1.6. Tabeller
Tabellernas bredd är lika stort som textblocken, det vill säga 123 mm. Linjernas tjocklek
sattes till 0,75pkt och användes ovanför och under tabellhuvudet samt efter sista raden i
tabellen. Till linjerna användes PMS 201C (se bilaga 5).
När tabellen fortsätter på efterföljande sida har den nedersta linjen på första sidan
prickas, sedan har även översta linjen på efterföljande sida prickas. Den prickade linjens
tjocklek har då sättas till 2pkt. Tabellhuvudet ska alltid ha en vit rad och den följande
raden ska alltid vara grå, sedan ska raderna vara varannan vit varannan CoolGray 5C (se
bilaga 7).
De vita raderna har svart teckenfärg medan de gråa har vit teckenfärg. Vit teckenfärg mot det gråa fältet ger texten mer kontrast och den blir mer lättläst i jämförelse med svart teckenfärg på samma gråa fält. Dessutom matchar då tabellen
US-AB:s logotyp. (se figur 2.).
Genom att ha detta utseende på tabellerna istället för att ha endast vita rader med
ramar runt (se 4.1.6. Tabeller samt bilaga 5) får de ett mer luftig utseende och de blir mer
lättlästa. Tabellerna ger även lite färg till dokumenten.
3.3.1.7. Illustrationer
US-AB:s processflöden illustrerades i Adobe Illustrator CS2 (se bilaga 3). Till dessa
användes teckensnitt Humanist 777 (se 3.3.1.4. Text och typografering) samt US-AB:s
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färger (se 3.3.1.3. Färgval). Dessa monterades sedan direkt in i Adobe InDesign CS2.
Flödena (se bilaga 3) har gjorts mer strukturerade (se 2.1.1.4. Princip 4 – Processangreppssätt samt 2.1.1.3. Princip 3 – Medarbetarnas engagemang) genom att låta
objekten få luft mellan varandra samt att låta rutorna vara rektangelformade vilket underlättar för ögat att följa flödet. Pilarnas riktningar går endast vertikalt samt horisontellt,
det bidrar även till att flödena får en bättre struktur och att det blir lättare att följa och
förstå.
Till huvudprocessen ”Arbetsflöde” (se bilaga 3, sida 1) har även förklaringar till
färgerna lagts till. Eftersom huvudprocessen består utav alla delprocesser kan dessa
förklaringar användas för att förstå respektive delprocess (se bilaga 3). Förklaringarna
gör det lättare att förstå processen samt att se hur huvudprocessen och delprocesserna
hör ihop.
3.3.1.8. Färdiga dokument och konvertering till Adobe PDF
De färdiga dokumenten exporterades i Adobe InDesign CS2 till Adobe PDF med
inställningarna:
•
•

Allmänt: High Quality Print
Utdata: Konvertera till mål (bevara värden), Adobe RGB (1998), 		
Inkludera målprofil

Dessa inställningar gjordes för att få bra kvalitet på PDF:erna även om en medarbetare väljer att zooma in ett visst parti i PDF:en samt om de behöver skriva ut ett
dokument. Adobe RGB inkluderades för att få så korrekt färgvisning på skärmen som
möjligt.

3.4. HTML-sidan

US-AB:s teckensnitt fungerade inte att använda på PC utan det fungerade endast till
Mac. Programmet AutoFlowChart fanns dock endast på en PC på Högskolan Dalarna.
HTML-sidorna är därför uppbyggda genom att gif-bilder länkats in i AutoFlowChart
och sedan har genomskinliga fält lagts över textlänkar och knappar för att skapa klickbara länkar och knappar (se bilaga 8).
3.4.1. Format
I Adobe Photoshop CS2 skapades först sidbilderna och sparades i Photoshops egna
programformat (psd). Sedan när bilderna färdigställts konverterades de till gif-format,
som är ett av formaten AutoFlowChart kan hantera. Sidbilderna skapades med upplösningen 72 ppi, eftersom det är tillräckligt då materialet är tänkt att användas elektroniskt. Att sidbilderna konverterades till gif är också på grund av att materialet endast
ska användas elektroniskt. Genom att använda sig av gif och upplösningen 72 ppi blir
bilderna inte onödigt stora.
3.4.2. Storleksformat, måttsättning och positionering
Formatet på sidbilderna sattes till 1024x720 pixlar (se bilaga 9, sida 1). Detta format
valdes för att sidorna ska kunna användas både på en vanlig skärm och på en widescreenskärm utan att behöva scrolla horisontellt eller vertikalt. Bildsidorna är nämligen
uppbyggda med en knapplist längst ned (se bilaga 9) vilket gör det viktigt att inte behöva
scrolla vertikalt oavsett vilken skärm som används. Annars uppkommer problemet med
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att behöva scrolla ned varje gång en ny sida öppnas och knapplisten inte syns till fullo.
Objektens måttsättning se bilaga 9, sida 1.
Objektens positionering se bilaga 9, sida 2.
3.4.3. Färgval
Alla sidor är uppbyggt av svart, vit samt US-AB:s färger:
PMS CoolGray 5C

PMS 201C

Valet att använda dessa gjordes för att sidorna skulle matcha US-AB:s grafiska profil och
därmed stärka sidornas koppling till US-AB.
3.4.4. Text och typografering
Till HTML-sidan har US-AB:s teckensnitt Humanist 777 använts. Humanist 777 användes för att sidorna skulle matcha US-AB:s grafiska profil och därmed stärka sidornas
koppling till US-AB.
Utav Humanist 777 har skärningarna Light, B, och Bold använts (se figur 4.).

Figur 4. Använda skärningar på HTML-sidan utav Humanist 777.

Figur 5. Navigeringshjälp med hjälp av
rubrikerna.
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Då HTML-sidan inte innehöll så mycket illustrationer/bilder fick typsnitten istället
fylla ut tomrummet. För att få lite utfyllnad med hjälp av typsnitten sattes deras storlek
relativt stort. Graden sattes även relativt stort på grund av att texten är anpassad för att
läsa på skärm och inte på papper. Det gör att större storlekar krävs än vad som brukar
användas till pappersutskrifter då text är mer svårläst på skärm än på papper.
Rubriken sattes med skärningen Bold för att den skulle synas ordentligt. Rubriken ska
hjälpa till vid navigation på sidan. När en medarbetare befinner sig på en undersidan
syns även det tydligt genom att namnet på huvudsidan, som undersidan tillhör, får fär-
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gen CoolGray (se figur 5.). Alla rubriker har även gjorts klickbara vilket gör det enkelt
att gå tillbaka ifrån en undersida till huvudsidan.
Underrubriken fick skärningen B för att skilja sig ifrån textlänkarna. Genom att sätta
skärningen B istället för Bold skiljer den sig även ifrån rubriken.
Då textlänkarna utgör den största delen på varje sida sattes dessa i skärningen light
för att sidan inte ska bli för ”tung”.
Knapparna fick skärningen Bold för att de ska vara så tydliga som möjligt då de utgör
huvudnavigering på hemsidan. De har satts med vit text emot de gråa knapparna för att
matcha US-AB:s logotyp (se figur 6. samt figur 2.). Knapparna blir då även mer ”luftiga”
än om svart text hade använts.

Figur 6. Första knappen ifrån knapplisten
placerad på hemsidan.

3.4.5. Logotyper
Företagets logotyp (se figur 2.) har applicerats på HTML-sidans alla sidor. Genom att
sätta dit logotypen stärks sidornas koppling till US-AB. Logotypen bidrar även med färg
till varje sida. På alla sidor har även en ISO 9001-logotyp applicerats (se figur 7.) Den
används för att visa att US-AB är ISO 9001-certifierade samt att deras dokument följer
standarden.
3.4.6. Illustrationer
Röda linjerna (se bilaga 9) placerades ut i över- och underkant för att sidorna ska få en
samhörighet med dokumentmallen (se bilaga 1, sida 3).
På förstasida återfinns en illustration utav US-AB:s fyra lokaler (se bilaga 10,
sida 2). Lokalerna är utplacerade så att de ska symbolisera deras verkliga positioner.
Detta gjordes med hjälp av en karta ifrån Eniro (se bilaga 10, sida 1). Illustrationerna
på de fyra lokalerna är gjorde ifrån gif-bilder tagna ifrån US-AB:s webbsida,
www.us-ab.com (se bilaga 10, sida 1). De streckade grå linjerna har använts för att ”länka
samman” de fyra lokalerna med varandra och skapa en känsla av samhörighet.
Illustrationen ”Övergripande kvalitetsplan” (se bilaga 3, sida 9) användes på två sidor.
Dels på manualens förstasida som ett bildelement som samtidigt hade anknytning till
manualens länkar. Dels på en undersida till sidan Ledningssystem (se bilaga 11, sida 1)
då illustrationen hör ihop med dokumentet Ledningssystem R03. Där är även illustrationens rutor (se bilaga 3, sida 9) kopplade till respektive PDF.
Illustrationen ”Arbetsflöde” (se bilaga 3, sida 1) som hör till dokumentet Arbetsflöde
R07 användes på en undersida till sidan Arbetsflöde (se bilaga 11, sida 1). Illustrationens
rutor (se bilaga 3, sida 1) är även kopplade till respektive PDF innehållande delprocessen
samt information om delprocessen. Rutorna ”Avvikelser” är kopplade till en blankett
för avvikelser.

Figur 7. ISO 9001-logotyp

3.4.7. Länkning
Dokumenten som skapats ligger ej direkt på HTML-sidan utan är inlänkade PDF:er.
När US-AB vill uppdatera ett dokumentet på HTML-sidan (se 2.2. ISO 9001:2000 standarden) behöver de endast spara om dokumentet i samma namn som den PDF som
ska uppdateras. Genom att sedan lägga in den uppdaterade PDF:en i den mapp som
innehåller hela HTML-sidan (se 3.4.8. Konvertering till HTML) kommer den nya PDF:
en vara den som finns att tillgå. Se bilaga 11 för att se hur alla bildsidor och PDF:er är
sammanlänkade.
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3.4.8. Konvertering till HTML
När alla dokument och sidor blivit in- och sammanlänkade konverterades sidorna i
AutoFlowChart till HTML-kod (se 2.4.2. AutoFlowChart). Det gjordes genom att
välja Arkiv > Exportera till html-format. Sedan angavs vart mappen skulle skapas
och vad den skulle heta. Genom att välja ”inkludera länkade filer” hamnade dessa i
samma mapp som HTML-sidan. Filformatet bmp valdes för att det var det format som
AutoFlowChart verkade hantera bäst. Sedan exporterades sidan.
Endast en sida kan exporteras i taget, så dessa inställningar gjordes för varje sida.
Genom att lägga alla exporteringar på samma ställe (i samma mapp) blir de sammanlänkade. Så efter att alla exporteringarna var gjorda fanns allt material (HTML-sidor, bilder
och PDF:er) i en och samma mapp.
Det är denna mapp som US-AB kommer att använda sig utav och lägga upp på sitt
intranät.

4. Resultat
4.1. Analys av befintligt material
4.1.1. Storleksformat och marginaler
Det befintliga materialets storleksformat var A4 (210 mm x 297 mm). Materialet hade
skapats i Word med Words standardmarginaler i sidkanterna men med mindre marginal
i över- och underkant. Exempel på detta kan ses i bilaga 4, sida 1.
4.1.2. Logotyp
Logotypen fanns ej placerad någonstans i dokumenten (se bilaga 1, sida 1). På framsidan
av manualen fanns den dock med tillsammans med logotyperna för ISO 9001 certifieringen (se bilaga 2, sida 1).
4.1.3. Färgval
Dokumenten innehåller inga färger som har anknytning till US-AB. Illustrationerna är
dock i färg (se 4.1.7. Illustrationer).
4.1.4. Text och typografering
Dokumenten saknade typografering. Rubrikerna, brödtexten och sidhuvudet hade
samma typsnitt, en antikva (se bilaga 1, sida 1). Vissa rubriker hade fet stil, andra inte
och vissa var även satta med Italic. Exempel på detta kan ses i bilaga 1, sida 1 samt
bilaga 4, sida 1-4. Framsidan och illustrationerna av processerna var satta med linjärer
(se bilaga 2, sida 1 samt bilaga 3, sida 1-8). Punktlistorna i dokumenten varierade mellan
indrag och inte indrag samt mellan siffror stora punkter, små punkter och korta streck
(se bilaga 4, sida 1-4). Styckeindelning markerades med blankrad på vissa ställen och
med ny rad på andra ställen. I rubriknivåerna blandades både numrering och ickenumrering. Exempel på detta kan ses i bilaga 4, sida 1-4.
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4.1.5. Sidhuvud
Sidhuvudet bestod utav en tabell, se bilaga 1, sida 1. I sidhuvudet finner man:
•
•
•
•
•

Utarbetad av:
Godkänd av:
Ersätter:
Giltig från:
Sid x (x):

Ansvarig för dokumentets utformning
Godkännare av dokumentets innehåll och utformning
Utgivningsdatum på föregående dokument
Utgivningsdatum
Sidnummer samt antal sidor

Informationen samt själva tabellen i sidhuvudet hade olika utseende ifrån sida till sida
(se bilaga 1, sida 2).
4.1.6. Tabeller
Tabellerna såg ut som standardtabeller gjorda i Word. De hade ramar i svart för att
särskilja informationen ifrån varandra (se bilaga 5).
4.1.7. Illustrationer
Illustrationerna hade troligtvis skapats i Word (se bilaga 3). De beskriver processflöden.
Objekten var färglagda för att urskilja olika steg, men färgerna har ingen koppling till
US-AB.
Illustrationerna var väldigt kompakta vilket gör de svåra att förstå. Objekt låg på
varandra och pilarna ligger på objekten riktade vertikalt, horisontellt och diagonalt, allt
detta gjorde illustrationerna väldigt röriga. Samtidigt gjorde de ovala rutorna det svårt
för ögat att följa flödet, ögat får ingen hjälp av varken vertikala eller horisontella linjer
som annars finns i en rektangel.
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4.2. Dokumentmallen

Företagsbeskrivning
R01

Syfte
Syftet med denna rutin är att beskriva strukturen och organisationen för aktiebolaget Universitetsservice US-AB.

Ansvar & befogenheter
Ansvarig för denna rutin är ägaren och VD Esmaeil Lotﬁ.

Företagsbeskrivning & målstruktur
US-AB är sedan 1 november 2000 ett privatägt aktiebolag då det köptes ut från
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Företaget består idag av VD Esmaeil Lotﬁ,
18 anställda (12 män och 6 kvinnor) samt en styrelse.
US-AB erbjuder tryck-, kopierings-, layout- och mediatjänster främst till den
akademiska världen, men även till det privata och offentliga näringslivet. Tjänsteutbudet omfattar bland annat layout och produktion av avhandlingar, kompendier, häften och foldrar. Vidare erbjuds produkter för företags/institutions identitet
såsom visitkort, brevpapper, kuvert samt fotograftjänster och storbildsproduktion
(posters) m.m.. Produktion i svartvitt och fyrfärg sker med modern digital teknik
vid kopiering såväl som offset tryck.
Produktionen bedrivs idag på fyra platser i Stockholmsområdet:
•
•
•
•

Drottning Kristinas väg 53B på Kungliga Tekniska Högskolan
Isafjordsgatan 22 i Kista (Elektrumhuset)
Nanna Swartz väg 4 på Karolinska Institutet
Universitetsvägen 108 på Stockholms Universitet

På samtliga ställen har US-AB stora digitalprintrar, i både svartvit och färg, dessutom ﬁnns tvåfärgs- och fyrfärgsoffset i Kista. Samtliga ställen har kundmottagning, layout, lager och ett gemensamt leveransfordon valt efter miljöhänseende.
Vad gäller delaktighet av personal så ger US-AB fortlöpande information och
regelbunden kompetenshöjning. För bästa kvalitet och även social utveckling.
US-AB har också regelbundna utvecklingssamtal med personalen både i personliga och företagsmässiga önskemål från båda sidor.
US-AB eftersträvar en plan organisation, där vi alla är medarbetare med olika
ansvarsområden, se rutin R02. Detta för att vi skall fungera mer demokratiskt, med
större ﬂexibilitet för underlättande, dels för oss själva och naturligtvis för kunden.

Utarbetad av Jerry Arrestam
Godkänd av

Figur 8. Dokumentmallens utformning
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4.3. HTML-sidan

Figur 9. Första sidan på HTML-sidan

4.4. Övriga resultat

Se bilaga 1, 3, 4, 5, 6, 7 och 12 för exempel på dokumentens och dess illustrationers
utseende före och efter redesign.
Exempel på sidorna i AutoFlowChart redovisas i bilaga 2, 9 och 13.
I bilaga 11 finns en schematisk översikt över HTML-sidans struktur med länkade
PDF:er.

5. Diskussion
När tabellernas utseende togs fram gjordes några förslag (se bilaga 14). Till att börja
med användes tabell nummer 2 i bilaga 14 som ansågs vara den tydligaste och den med
bäst utseende. Snabbt märktes det dock att det blev för svårläst att ha svarta tecken mot
den gråa färgen. Då byttes den svarta färgen ut mot vit färg istället, detta gjorde texten
mycket mer lättläst (se tabell nummer 1 i bilaga 14). Vid ändringen insågs det även att
tabellerna nu matchade US-AB:s logotyp bättre då den också har vit text mot grå bakgrund. Samtidigt som tabellens teckenfärg ändrades lades det även till en linje som avslut
till tabellen för att få en bra avskiljare mellan tabell och brödtext.
Positionering i AutoFlowChart kunde göras genom att dra ett objekt med musen,
men piltangenterna kunde inte användas för att finjustera positionering. Vilket gjorde att
man var tvungen att högerklicka på objektet och sedan gå in på ”Egenskaper för objekt”
och därinne ställa in x och y koordinaterna (se bilaga 15). Detta var ineffektivt.
Om man råkade dra tag i ett objekt eller göra något annat fel så fanns det inget lätt
23

Ulrika Boman Jonsson
Anna Wahlberg
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Digitalisering av Universitetsservice kvalitetsstyrning genom programmet AutoFlowChart

sätt att ångra detta då det inte fanns någon ångrafunktion. Samtidigt så självsparade
programmet det som gjordes (fast det fanns en sparaknapp att använda), vilket gjorde
att felet heller inte kunde ångras genom att starta om programmet.

6. Slutsats
Dokumentdelen överensstämde med ställda krav och förväntningar. De blev renare,
tydligare och fick ett trevligare utseende vilket var målet. Förutom många färdigställda
dokument har US-AB även fått en strukturerad och lättanvänd dokumentmall att använda. Vidare arbete på dokumenten är att sätta in lämpliga illustrationer och bilder för att
ytterligare förhöja dokumentens utseende och läslighet. Dessutom måste dokument för
arbetsinstruktioner skapas för att få ett mer komplett kvalitetssystem, vilket US-AB i
skrivande stund håller på att arbeta fram.
HTML-sidan blev som önskat med tanke på de designmöjligheter som fanns. Alla
sidor har fått en bra och användarvänlig struktur. Det är lätt att nå valfri sida och att gå
tillbaka till tidigare sidor. Vidare arbete på HTML-sidan är att bygga på med avvikelsehantering som US-AB har för avsikt att införa. Dessutom måste länkar för arbetsinstruktionerna införas på lämplig plats.
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Bilaga 1 - Dokument före redesign
US-AB
Dokumentnamn

Företagsbeskrivning

R01

Sida

1/1

Utarbetad av Jerry Arrestam

Giltig from 06-02-22

Godk av

Ersätter 040206

Syfte
Syftet med denna rutin är att beskriva strukturen och organisationen för
Aktiebolaget: Universitetsservice US-AB

Ansvar/Befogenheter
Ansvarig för denna rutin är ägaren och Vd Esmaeil Lotfi.
Företagsbeskrivning /mål-struktur
US-AB är sedan 1 november 2000 ett privatägt aktiebolag då det köptes ut från Kungliga
Tekniska Högskolan, KTH. Företaget består idag av en styrelse. Vd Esmaeil Lotfi samt 18
anställda, ( 12 män, 6 kvinnor). US-AB erbjuder tryck-, kopierings- , layout och mediatjänster
främst till den akademiska världen, men även till det privata och offentliga näringslivet.
Tjänsteutbudet omfattar bland annat layout och produktion av avhandlingar, kompendier,
häften och foldrar. Vidare erbjuds produkter för företags/institutions identitet såsom visitkort,
brevpapper, kuvert samt fotograftjänster och storbildsproduktion (posters) mm.
Produktion i svart/vitt och fyrfärg sker med modern digital teknik vid kopiering såväl som
offset tryck.
Produktionen bedrivs idag på fyra platser i Stockholmsområdet, Drottning Kristinas väg 53B på
Kungliga tekniska hägskolan, Isafjordsgatan 22 i Kista (Elektrumhuset), Nanna Swartz väg 4
på Karolinska institutet samt Universitetsvägen 108 på Stockholms universitet.
På samtliga ställen har US-AB stora digitalprintrar, i både svartvit och färg, dessutom finns
tvåfärgs- och fyrfärgsoffsett i Kista. Samtliga ställen har kundmottagning, layout, lager och ett
gemensamt leveransfordon valt efter miljöhänseende.
Vad gäller delaktighet av personal, så ger US-AB fortlöpande information och regelbunden
kompetenshöjning. För bästa kvalitet och även social utveckling.
US-AB har också regelbundna utvecklingssamtal med personalen både i personlig och
företagsmässiga önskemål från båda sidor.
US-AB eftersträvar en plan organisation, där vi alla är medarbetare med olika
ansvarsområden, se rutin R02. Detta för att vi skall fungera mer demokratiskt, med större
flexibilitet för underlättande, dels för oss själva och naturligtvis för kunden.
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Bilaga 1 - Dokument efter redesign

Företagsbeskrivning
R01

Syfte
Syftet med denna rutin är att beskriva strukturen och organisationen för aktiebolaget Universitetsservice US-AB.

Ansvar & befogenheter
Ansvarig för denna rutin är ägaren och VD Esmaeil Lotﬁ.

Företagsbeskrivning & målstruktur
US-AB är sedan 1 november 2000 ett privatägt aktiebolag då det köptes ut från
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Företaget består idag av VD Esmaeil Lotﬁ,
18 anställda (12 män och 6 kvinnor) samt en styrelse.
US-AB erbjuder tryck-, kopierings-, layout- och mediatjänster främst till den
akademiska världen, men även till det privata och offentliga näringslivet. Tjänsteutbudet omfattar bland annat layout och produktion av avhandlingar, kompendier, häften och foldrar. Vidare erbjuds produkter för företags/institutions identitet
såsom visitkort, brevpapper, kuvert samt fotograftjänster och storbildsproduktion
(posters) m.m.. Produktion i svartvitt och fyrfärg sker med modern digital teknik
vid kopiering såväl som offset tryck.
Produktionen bedrivs idag på fyra platser i Stockholmsområdet:
•
•
•
•

Drottning Kristinas väg 53B på Kungliga Tekniska Högskolan
Isafjordsgatan 22 i Kista (Elektrumhuset)
Nanna Swartz väg 4 på Karolinska Institutet
Universitetsvägen 108 på Stockholms Universitet

På samtliga ställen har US-AB stora digitalprintrar, i både svartvit och färg, dessutom ﬁnns tvåfärgs- och fyrfärgsoffset i Kista. Samtliga ställen har kundmottagning, layout, lager och ett gemensamt leveransfordon valt efter miljöhänseende.
Vad gäller delaktighet av personal så ger US-AB fortlöpande information och
regelbunden kompetenshöjning. För bästa kvalitet och även social utveckling.
US-AB har också regelbundna utvecklingssamtal med personalen både i personliga och företagsmässiga önskemål från båda sidor.
US-AB eftersträvar en plan organisation, där vi alla är medarbetare med olika
ansvarsområden, se rutin R02. Detta för att vi skall fungera mer demokratiskt, med
större ﬂexibilitet för underlättande, dels för oss själva och naturligtvis för kunden.

Utarbetad av Jerry Arrestam
Godkänd av

sida 3 (3)

Reviderad av Anna Wahlberg
Ersätter 2006-02-22

Giltig från 2007-05-03
Sida 1 (1)
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1.Beställningsunderlag

Efter

2. Planera och
upprätta underlag
för tryck

Delprocess 2 efter

Materialbeställning

3

Bilaga 3 - Illustrerade flöden före och efter redesign

sida 3 (9)

sida 4 (9)

Delprocess 3 före

Delprocess 3

Bilaga 3 Illustrerade flöden, före och efter

Före

Offset

Felkostnad i produktion
samt maskinlogg

Loggbok

Avvikelser

Kvalitetskontroll

Tryckning

Godkänt
provtryck

Beställningsunderlag

Efter

Delprocess 3 efter

Digitalt

4

Bilaga 3 - Illustrerade flöden före och efter redesign

Delprocess 4 före

Delprocess 4

Bilaga 3 Illustrerade flöden, före och efter

Före

Pärm/pliktexemplar

Loggbok

Pliktexemplar

Felkostnad i produktion
samt maskinlogg

Loggbok

Avvikelser

Kvalitetskontroll

Färdigtryckt
upplaga

Beställningsunderlag

Efter

Limbindning

Delprocess 4 efter

Falsning
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sida 6 (9)

ess 5

Delprocess 5

Före

Illustrerade flöden, före ochBilaga
efter 3 Illustrerade flöden, före och efter

Före

Delprocess 5 före

Avvikelser

Avvikelser

Felkostnad i produktion
samt maskinlogg

Loggbok

Slutgiltig
kvalitetskontroll

Slutgiltig
kvalitetskontroll

Felkostnad i produktion
samt maskinlogg

Färdigbehandlad
upplaga

Färdigbehandlad
upplaga

Loggbok

Beställningsunderlag

Efter

Beställningsunderlag

Efter

Delprocess 5 efter
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Delprocess 6

Bilaga 3 Illustrerade flöden, före och efter

Delprocess 6 före

Före

Pärm/levererat

Loggbok

Levereras

Beställningsunderlag

Efter

Paketering

Färdigbehandlad
upplaga

Delprocess 6 efter

Pärm/hämtat

Loggbok

Hämtas
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Delprocess 7

Före

Bilaga 3 Illustrerade flöden, före och efter

Delprocess 7 före

Fakturapärm

Loggbok

+ checklista
beställningsändring

Fakturakopia

Delprocess 7 efter

Faktura

Faktura

Beställningsunderlag

Efter

Loggbok

Fakturaloggbok

Avvikelser

+ kopia till kund
+ kopia på
beställning

Fakturaorginal
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Övergripande kvalitetsplan

Bilaga 3 Illustrerade flöden, före och efter

Övergripande kvalitetsplan före

#,

Ledningens
genomgång
R02

Datorsystem
R13

För ytterligare
förklaring, se
Arbetsflöde R07
Processer

Arbetsflöde

Förbättringsarbete och interna revisioner
R14, R15

Underhåll maskiner
R12

Hantering av
material R11

Mät och
provutrustning R10

Inköp
R09

Kompetens
R08

Ledningens ansvar
R01, R02, R03, R04, R05, R06

Efter

Övergripande kvalitetsplan efter

Kunder

9
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Bilaga 4 - Punktlistor före redesign
US-AB
Dokumentnamn

Ledningens ansvar

R02

Sida

1/4

Utarbetad av Bengt Vängstam

Giltig från

06-02-22

Godk av

Ersätter 050421

Verksamheten US-AB har en plan organisation, bestående av en styrelse och Vd Esmaeil
Lotfi. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Styrelsens ansvarsfördelning ligger på Vd Esmaeil Lotfi samt Ordf Magnus Zetterkvist.
Vd:s arbetsuppgifter och ansvar regleras i aktiebolagslagen samt av bolagsstyrelsen.
US-AB har som kontrollorgan ERNST & YOUNG auktoriserad revisor.
Ledningens representant är Andreas Holmstrand.
Ledningens representant har (oberoende annat ansvar) ansvaret för att säkerställa att de
processer som kvalitetsledningssystemet kräver är upprättade, realiserade och underhållna.
Samt att rapportera till högsta ledningen om hur kvalitetssystemet fungerar och att i hela
organisationen befrämja medvetenheten om kundkrav/vård.
Syfte
Vd har i demokratisk ordning delegerat övergripande ansvarsområden.
1. Inköp
2. Försäljning
3. Kundmottagning, order, korrektur
4. Planering
5. Produktion
6. Kvalitet
7. Leveranser
8. Fakturering
9. Ekonomi
10. Personal
11 Marknadsföring
Detta för att få högsta kvalitet och kvantitet och i första hand 100% nöjda kunder, samt att
vi känner trivsel och arbetsglädje inför våra jobb så vi kan utföra det på bästa möjliga sätt,
till låg kostnad för US-AB och inte minst ett lågt pris för kunden.
Avtal & Försäkringar
Avtal, försäkringar, gällande hela verksamheten, från bankförbindelser, hyresavtal,
maskinavtal, fordonsavtal, städavtal etc förvaras i separat pärm benämnd avtal och
försäkringar finns i rum F233:a på Drottning Kristinas väg 53B
Lagar och förordningar.
Finns i samlingspärmen märkt lagar och förordningar i rum F233.:a på Drottning Kristinas
väg 53B.
Aktiebolagslagen SFS 1975:1385
Miljöbalken SFS 1998:808
Miljöpolicy och handlingsplan för KTH 2003-2005
Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer. ALG02
Lagen om pliktexemplar. SFS 1993:1392 med ändring 1995:1375.
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US-AB
Dokumentnamn

Ledningens ansvar

R02

Sida

3/4

Utarbetad av Bengt Vängstam

Giltig från

06-02-22

Godk av

Ersätter 050421

Arbetsmiljöpolicy
Den fysiska arbetsmiljön skall vara hälsomässigt och estetiskt acceptabel

Jämställdhetspolicy
Kvinnor och män som arbetar och verkar inom ramen för Universitetsservice US ABs
verksamhet skall ha lika möjligheter. Inflytande i fråga om arbete, anställnings och andra
arbetsvillkor samt karriärsutveckling inom Universitetsservie US-AB skall genomsyras av
jämlikhet. Detta innefattar även etnicitet och religiös uppfattning.

Våra övergripande målområden.
Kvalitet, Ekonomi, Produktivitet och Miljöansvar. (Se företagspärm).

Marknadsplan (se företagspärm).
Samverkan / Planering
Inom US-AB ska samverkan och planering ske enligt nedanstående matris.
Möte
Syfte
Ansvarig
Frekvens Dokumentation
Ledningsgrupp Planering
E Lotfi
2/år
Minnesanteckningar
&uppföljning
Planeringsmöte Kvartalsplanering
A Holmstrand 4/år
Minnesanteckningar
och uppföljning

Ledningens genomgång
Ledningsgruppen på US-AB ska sammanträda minst 2ggr/år för att:
� Följa upp verksamheten avseende kundrelationer och effektivitet.
Underlag är: produktivitetsmätningar, reklamationer, samt avvikelserapporter
för hela R07:s processer, driftstörningar. Protokoll och minnesanteckningar från
produktion-, personal-, avdelnings och kundmöten. Marknadsplan, reklamkampanjer,
underhållsrapporter, datasystem och inköpsöversyn av våra leverantörer och
underleverantörer.
� Följa upp och analysera beslutande åtgärder samt att dessa har haft avsedd effekt.
Underlag är: beslut från planeringsmöten, ledningens genomgång, samt beslut
fattade i andra möten och vid utvecklingssamtal
� Följa upp och analysera kvalitetspolicy och kvalitetsmål samt vid behov revidera dessa.
Underlag är: R02, F02, R14 samt ekonomisk rapport, kvalitetsmätningar,
avvikelser och produktivitetsmätningar.
� Följa upp revisioner.
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US-AB

R04

Dokumentnamn

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Utarbetad av Jerry Arrestam,
Bengt Vängstam
Godk av

Sida

1/2

Giltig från

06 02 22

Ersätter 04-08-18

Syfte
Att säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete för en bra arbetsmiljö som gynnar samtliga
på US-AB.

Ansvar / Befogenheter
-

VD är övergripande ansvarig för arbetsmiljöfrågorna och att medarbetarna har den
kompetens som krävs gällande arbetsmiljöfrågor.
VD ansvarar för att det finns en arbetsmiljöpolicy , (F02 i företagspärmen), och att den
revideras årligen på Ledningens genomgång.
VD ansvarar för att denna rutin är känd och förstådd av samtliga medarbetare.
Skyddsombudet ansvarar för att genomföra en skyddsrond per år.
Personalansvarig ansvarar för att fånga upp och analysera arbetsmiljöfrågor samt att
årligen sammanställa statistik över arbetsskador och frånvaro.

Beskrivning
Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
Aktivitet
Utvecklingssamtal
Avdelningsmöten

Skyddsrond

sida 3 (8)

Ansvarig
Vd

Frekvens
1 gång/år med
samtliga
medarbetare
Andreas/kontor Var 4: månad
A Lindqvist
/layout
Bruno/tryckeri,
binderi
Skyddsombudet En gång per år
BengtVängstam

Ledningens
genomgång

Andreas
Holmstrand

Avvikelserapporter
Interna
revisioner

Personalansvarig
Andreas
Holmstrand

Två gånger per
år

Underlag/ rutin
R08 Kompetens

Dokumentation
Utbildningsplan i
Personalpärmen

R14 Förbättringsarbete Minnesanteckning,
företagspärm

R14 förbättringsabete

Protokoll skyddsrond

Sjukfrånvaro
Protokoll ”Ledningens
genomgång”
Arbetsskador
Rehabilitering
Rapporterade tillbud
Övertidsuttag
Genomförda åtgärder
Utvecklingssamtal
Åtgärder
Varje
R14 Förbättringsarbete Protokoll
avdelningsmöte
företagspärm
Enligt
R15 Intern revision
Revisionsrapporter
revisionsplan
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US-AB
Dokumentnamn

Dokumentstyrning

R05
Utarbetad av Jerry Arrestam

Godk av

Sida

2/3

Giltig från

03-02-19

Ersätter

2.3 Utfärdare och godkännare av dokument
Alla rutiner som ingår i systemet ska ha en utfärdare och en godkännare. Utfärdaren utses av
ledningen och ansvarar för att:
• Se till att dokument är giltiga och aktuella
• De är tillgängliga för dem som dokumenten berör
• Inaktuella rutiner samlas in och vid behov arkiveras
• Denna rutin är förstådd samt att informera och vid behov utbilda personal gällande
denna rutin
• Rutinen revideras minst en gång per år
Godkännaren beslutar om att rutinen ska gälla och införas i verksamheten.
För instruktioner kan samma person vara utfärdare och godkännare.
2.4 Framtagning av rutin / instruktion
När en ny rutin / instruktion ska utarbetas ska nedanstående punkter följas:
Utgivaren tar fram nödvändiga uppgifter och utarbetar ett förslag
Förslaget remitteras till berörda parter
Samråd med godkännare
Utfärdare skriver ut, granskar och signerar dokument
Godkännande för utgivning
Utgivning och införande
2.5 Revision av rutin / instruktion
När en rutin / instruktion ska ändras ska detta ske på samma sätt som 2.4. Undantag är
ändringar av redaktionell typ, som hanteras enbart av utfärdare och godkännare.
Alla ändringar i dokument ska markeras med ett streck i dokumentets vänstra sida.
2.6 Dokuementutformning
Alla dokument av internt ursprung som hanteras i vårt kvalitetssystem ska huvudsakligen
utformas enligt följande:
Syfte:
Beskriver syftet med rutinen / Instruktionen
Ansvar/befogenheter:
Anger fördelningen av ansvar och befogenheter inom aktuell rutin
/ Instruktion
Arbetsgång/beskrivning: Beskriver vad/hur vi gör även vilka dokument, instruktioner, etc
som används inom aktuell rutin/instruktion
Styrande dokument:
Beskriver vilka övriga styrande dokument som hör till aktuell
rutin/instruktion
Redovisande dokument: Anger vilka redovisande dokument som genereras av
genomförandet av aktuell rutin/instruktion
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Ledningens ansvar
R02

Verksamheten US-AB har en plan organisation, bestående av VD Esmaeil Lotﬁ samt
en styrelse. Det är styrelsen och VD:n som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen.
För styrelsens ansvarsfördelning ansvarar på VD Esmaeil Lotﬁ samt ordförande
Magnus Zetterkvist. VD:ns arbetsuppgifter och ansvar regleras i aktiebolagslagen
samt av bolagsstyrelsen.
US-AB har som kontrollorgan ERNST & YOUNG auktoriserad revisor.
Ledningens representant är Andreas Holmstrand. Ledningens representant har
(oberoende annat ansvar) ansvaret för att säkerställa att de processer som kvalitetsledningssystemet kräver är upprättade, realiserade och underhållna. Samt att
rapportera till högsta ledningen om hur kvalitetssystemet fungerar och att i hela
organisationen befrämja medvetenheten om kundkrav och kundvård.

Syfte
VD har i demokratisk ordning delegerat övergripande ansvarsområden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Inköp
Försäljning
Kundmottagning, order och korrektur
Planering
Produktion
Kvalitet
Leveranser
Fakturering
Ekonomi
Personal
Marknadsföring

Detta för att få högsta kvalitet och kvantitet och i första hand 100% nöjda kunder,
samt att vi känner trivsel och arbetsglädje inför våra jobb så vi kan utföra det på
bästa möjliga sätt, till låg kostnad för US-AB och inte minst ett lågt pris för kunden.

Avtal & försäkringar
Avtal och försäkringar, gällande hela verksamheten, från bankförbindelser, hyresavtal, maskinavtal, fordonsavtal, städavtal etc. förvaras i separat pärm benämnd avtal
och försäkringar. Pärmen ﬁnns i rum F233:a på Drottning Kristinas väg 53B.

Lagar & förordningar
Finns i en samlingspärm som är märkt lagar och förordningar i rum F233:a på
Drottning Kristinas väg 53B.
•
•
•

Aktiebolagslagen SFS 1975:1385
Miljöbalken SFS 1998:808
Miljöpolicy och handlingsplan för KTH 2003-2005

Utarbetad av Bengt Vängstam
Godkänd av
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Reviderad av Anna Wahlberg
Ersätter 2006-02-22

Giltig från 2007-05-03
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Ledningens ansvar
R02

•

Följa upp och analysera beslutande åtgärder samt att dessa har haft
avsedd effekt.
Underlag är: beslut från planeringsmöten, ledningens genomgång
samt beslut fattade i andra möten och vid utvecklingssamtal.

•

Följa upp och analysera kvalitetspolicy och kvalitetsmål samt vid
behov revidera dessa.
Underlag är: R02, F02, R14 samt ekonomisk rapport, kvalitetsmätningar, avvikelser och produktivitetsmätningar.

•

Följa upp revisioner.
Underlag är: rapport från intern revision enligt R15 samt extern
revision.

•

Följa upp förbättringsåtgärder och resursbehov.
Underlag är: R14 förbättringsarbete, R08 kompetens samt
R02 ledningens ansvar.

•

Följa upp lagar och förordningar.
Underlag är: uppdatering av lagar och förordningar.

•

Följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Underlag är: utvecklingssamtal, utvecklingsplaner, kompetensmatris
och genomförda kompetenshöjningar enligt R08, I08:01 och I08:02.
Personalstatistik enligt R04 samt protokoll från skyddsrond enligt R14.

Styrande dokument
Dok.nr.

Dokumentnamn

Förvaras

Ansvarig

I02.01

Dagordning ledningens
genomgång

Företagspärm I02.01

A. Holmstrand

I02.02

Dagordning planeringsmöte

Föreagspärm I02.02

A. Holmstrand

Redovisande dokument
Dokumentnamn

Förvaring

Sekretess

Arkiveringstid

Minnesanteckningar
E. Lotﬁ
ledningens genomA. Holmstrand
gång

Företagspärm
I02.01, öppet

Nej

3 år

Minnesanteckningar E. Lotﬁ
planeringsmöte
A. Holmstrand

Företagspärm
I02.02, öppet

Nej

3 år

Företagspärm

E. Lotﬁ

Företagspärm,
öppet

Nej

3 år

VD instruktion

E. Lotﬁ

Företagspärm,
öppet

Nej

3 år

Utarbetad av Bengt Vängstam
Godkänd av

Ansvarig

Reviderad av Anna Wahlberg
Ersätter 2006-02-22

Giltig från 2007-05-03
Sida 4 (5)
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Systematiskt
arbetsmiljöarbete
R04

Syfte
Att säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete för en bra arbetsmiljö som gynnar
samtliga på US-AB.

Ansvar & befogenheter
•

•

•
•
•

VD Esmaeil Lotﬁ är övergripande ansvarig för arbetsmiljöfrågorna och
att medarbetarna har den kompetens som krävs gällande arbetsmiljöfrågor.
VD Esmaeil Lotﬁ ansvarar för att det ﬁnns en arbetsmiljöpolicy (F02 i
företagspärmen) och att den revideras årligen på Ledningens genomgång.
VD Esmaeil Lotﬁ ansvarar för att denna rutin är känd för- och
förstådd av samtliga medarbetare.
Skyddsombudet Bengt Vängstam ansvarar för att genomföra
eskyddsrond per år.
Personalansvarig ansvarar för att fånga upp och analysera arbetsmiljö
frågor samt att årligen sammanställa statistik över arbetsskador och
frånvaro.

Beskrivning
Riskbedömning, åtgärder och uppföljning.
Aktivitet

Ansvarig

Frekvens

Underlag/rutin

Dokumentation

1 gång/år med
samtliga medarbetare

R08
Kompetens

Utbildningsplan i
personal
pärmen

Avdelningsmöten

Kontor:
A.Holmstrand
Layout:
A.Lindqvist
Tryckeri, binderi:
B.Cosnier

Var 4:e månad

R14
Förbättringsarbete

Minnesanteckning, företagspärm

Skyddsrond

Skyddsombudet
B.Vängstam

1 gång/år

R14 Förbättringsarbete

Protokoll
skyddsrond

2 ggr/år

Sjukfrånvaro,
arbetsskador,
rehabilitering,
rapporterade
tillbud, övertidsuttag, genomförda åtgärder,
utvecklingssamtal och
åtgärder

Protokoll
”Ledningens
genomgång”

UtveckVD E. Lotﬁ
lingssamtal

Ledningens
A.Holmstrand
genomgång

Utarbetad av J.Arrestam, B.Vängstam Reviderad av Anna Wahlberg
Godkänd av
Ersätter 2006-02-22
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Giltig från 2007-05-03
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Dokumentstyrning
R05

Identiﬁering och struktur
Alla interna dokument ska ha ett unikt dokumentnamn och dokumentnummer för
att säkerställa identiﬁering. Verksamhetsmanualen har en indelning i olika kapitel
som samtidigt är en indelning i mappar i datasystemet.
Varje kapitel har en indelning enligt principen:
•
•

R 01 – Kvalitetsmanual kapitel 1/dokument 1
I 1.1 – Instruktion utgiven från regler i kapitel 1, instruktion 1 osv.

Utfärdare och godkännare av dokument
Alla rutiner som ingår i systemet ska ha en utfärdare och en godkännare. Utfärdaren
utses av ledningen och ansvarar för att:
•
•
•
•
•

Se till att dokument är giltiga och aktuella
De är tillgängliga för dem som dokumenten berör
Inaktuella rutiner samlas in och vid behov arkiveras
Denna rutin är förstådd samt att informera och vid behov utbilda
personal gällande denna rutin
Rutinen revideras minst en gång per år

Godkännaren beslutar om att rutinen ska gälla och införas i verksamheten. För
instruktioner kan samma person vara utfärdare och godkännare.

Framtagning av rutin & instruktion
När en ny rutin/instruktion ska utarbetas ska nedanstående punkter följas:
•
•
•
•
•
•

Utgivaren tar fram nödvändiga uppgifter och utarbetar ett förslag
Förslaget remitteras till berörda parter
Samråd med godkännare
Utfärdare skriver ut, granskar och signerar dokument
Godkännande för utgivning
Utgivning och införande

Revision av rutin & instruktion
När en rutin/instruktion ska ändras ska detta ske på samma sätt som i ”Framtagning av rutin & instruktion”. Undantag är ändringar av redaktionell typ, som hanteras enbart av utfärdare och godkännare.
Alla ändringar i dokument ska markeras med ett streck i dokumentets vänstra
sida.

Dokumentutformning
Alla dokument av internt ursprung som hanteras i vårt kvalitetssystem ska huvudsakligen utformas enligt följande:

Utarbetad av Jerry Arrestam
Godkänd av

Reviderad av Anna Wahlberg
Ersätter 2003-02-19

Giltig från 2007-05-03
Sida 2 (3)

sida 8 (8)

Sida 14/20
Bilaga
5 - Tabeller före och efter
US-AB
R07 redesign
Dokumentnamn

Arbetsflöde
Före
Styrande dokument
Dok.nr
I07.01
I07.02

Utarbetad av Bengt Vängstam

Giltig från 06-02-22

Godk av

Ersätter 05-02-16

Dokumentnamn
Förvaras
Beställning
Pärm
Beställningsförändring Pärm

Redovisande dokument
Dokumentnamn Ansvarig
Beställning
A. Holmstrand
Fakturor
A. Holmstrand
Best.underlev
E.Lotfi
Leverans sedlar A Holmstrand
Avvikelserapport B. Cosnier
A Goderzi
R. Hosseini
Josef Lotfi
Reklamationer
M. Olsson
K. Wetterström
R. Sandberg
T. Afshar

Ansvarig
Vd E. Lotfi
Vd. E. Lotfi

Förvaring
Sekretesskrav
Pärm, öppet
Nej
Pärm & Data, öppet
Nej
Pärm, öppet
Nej
Pärm, öppet
Nej
Pärm, Felkostnader i
Nej
produktionen, öppet
Pärm, öppet

Nej

Arbetsﬂöde
R07

Efter
Styrande dokument
Dok.nr

Dokumentnamn

Förvaras

Ansvarig

I07.01

Beställning

Pärm

E. Lotﬁ

I07.02

Beställningsändring

Pärm

E. Lotﬁ

Redovisande dokument

sida 1 (1)

Dokumentnamn

Ansvarig

Förvaras

Sekretess

Arkiveringstid

Beställning

A. Holmstrand

Pärm, öppet

Nej

3-5 år

Fakturor

A. Holmstrand

Pärm och data

Nej

10 år

Beställning,
underleverantör

E. Lotﬁ

Pärm, öppet

Nej

3-5 år

Leveranssedlar

A. Holmstrand

Pärm, öppet

Nej

3-5 år

Avvikelserapport

B. Cosnier
A. Goderzi
R. Hosseini
Josef Lotﬁ

Pärm, felkostnader i produk- Nej
tionen, öppet

3-5 år

Reklamationer

M. Olsson
K. Wetterström
R. Sandberg
T. Afshar

Pärm, öppet

3-5 år

Nej

Arkiveringstid
3-5 år
10 år
3-5 år
3-5 år
3-5 år

3-5 år

Bilaga 6 - Objektens positionering i dokumenten
(mm)

Bilaga 6 Placering av bild och textelement
x 35,333
y 21

x 186
y 30,907

Dokumentnamn
x 162,926
y 29,333
x 63
y 59,857

x 43
y 273,824
x 43
Utarbetad av
y 276,046
Godkänd av

Nr

x 186
y 32,907

(mm)

x 99,824
y 276,046

x 186,176
y 276,046
Reviderad av
Ersätter åååå-mm-dd

Giltig från åååå-mm-dd
Sida x (x)

1

sida 1 (3)

Bilaga 6 - Objektens måttsättning i dokumenten
(mm)

Bilaga 6 Måttsättning bild och textelement

Beroende på rubrikens längd

Dokumentnamn
i två rader

16,581

Beroende på antal
rader i rubriken

Nr
59,267

4,686

Beroende på
nummrets längd

(mm)

205,829

123,353
Utarbetad av
Godkänd av
Beroende på
textens längd

sida 2 (3)

7,131

Reviderad av
Ersätter åååå-mm-dd
Beroende på
textens längd

7,131

Giltig från åååå-mm-dd
Sida x (x)
Beroende på
textens längd

7,131
2

Bilaga 6 - Objektens måttsättning i dokumenten
(mm)

Bilaga 6 Måttsättning bild och textelement

Dokumentnamn
i två rader
Beroende av längden på
dokumentnamnet

(mm)

143
Utarbetad av
Godkänd av

Reviderad av
Ersätter åååå-mm-dd

Giltig från åååå-mm-dd
Sida x (x)

3

sida 3 (3)

•

Följa upp lagar och förordningar.
Underlag är: uppdatering av lagar och förordningar.

det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
• Följa upp
Bilaga 7 - Tabeller
som
går över
två sidor

Underlag är: utvecklingssamtal, utvecklingsplaner, kompetensmatris
och genomförda kompetenshöjningar enligt R08, I08:01 och I08:02.
Personalstatistik enligt R04 samt protokoll från skyddsrond enligt R14.

Styrande dokument
Dok.nr.

Dokumentnamn

Förvaras

Ansvarig

I02.01

Dagordning ledningens
genomgång

Företagspärm I02.01

A.Holmstrand

I02.02

Dagordning planeringsmöte

Föreagspärm I02.02

A.Holmstrand

Redovisande dokument
Dokumentnamn

Förvaring

Sekretess

Arkiveringstid

Minnesanteckningar
E. Lotﬁ
ledningens genomA. Holmstrand
gång

Företagspärm
I02.01, öppet

Nej

3 år

Minnesanteckningar E. Lotﬁ
planeringsmöte
A. Holmstrand

Företagspärm
I02.02, öppet

Nej

3 år

Företagspärm

E. Lotﬁ

Företagspärm,
öppet

Nej

3 år

VD instruktion

E. Lotﬁ

Utarbetad av Bengt Vängstam
Godkänd av

sida 1 (1)

Ansvarig

Ledningens
Företagspärm, ansvar
Nej
3 år
öppet

R02

Reviderad av Anna Wahlberg
Ersätter 2006-02-22

Giltig från 2007-05-03
Sida 4 (5)

Dokumentnamn

Ansvarig

Förvaring

Sekretess

Arkiveringstid

Avtal &
försäkringar

E. Lotﬁ

Pärm Avtal &
försäkringar,
öppet

Nej

3 år

Lagar och förordningar

E. Lotﬁ

Pärm Lagar och
Nej
förordningar,
öppet

3 år

Korrigerande åtgärder uppföljning

E. Lotﬁ

Företagspärm
I02.02, öppet

3 år

Nej

1
Bilaga 8 Länkarna i AutoFlowChart

Bilaga 8 - Länkfälten i AutoFlowChart

sida 1 (1)

(Pixlar)
(Pixlar)
sida 1 (2)

62

658

198

127

108

909

909

828

347

96

Bilaga 9 - Objektens måttsättning på sidorna

x0
y 658

x0
y 627

(Pixlar)
(Pixlar)

x 39
y 16

x 115
y 549

x 115
y 229

x 115
y 183

x 115
y 151

x 201
y 658

x 354
y 229

x 411
y 658

x 619
y 658

x 618
y 29

x 829
y 658

Bilaga 9 - Objektens positionering på sidorna

sida 2 (2)

Bilaga10 Förlagor till illustrationen i AutoFlowChart
Bilaga
10 - Förlagor till illustrationen på HTML-sidans första sida
Bilaga10 Förlagor till illustrationen i AutoFlowChart
Kartan som står som förlaga till illustrationen placerad på första sidan i AutoFlowChart
Kartan som står som förlaga till illustrationen placerad på första sidan i AutoFlowChart
Karta ifrån Eniro som står som förlaga till illustrationen

N

De illustrerade bilderna på US-AB:s siter som står förlaga till illustrationen placerad
på
första
sidan
i AutoFlowChart
De
illustrerade
bilderna
påInternethemsida
US-AB:s siter somsom
stårstår
förlaga
illustrationen
placerad
Illustrationer
ifrån
US-AB:s
som till
förlaga
till illustrationen
på första sidan i AutoFlowChart

1
1
sida 1 (2)

1

Bilaga10 Illustrationen på AutoFlowCharts förtsa sida

N

Bilaga 10 - Illustrationen på HTML-sidans första sida

sida 2 (2)

Företagsbeskrivning
R01

sida 1 (2)

Ledniningssystem R03

Dokumentförteckning

Minnesanteckningar
ledningens
genomgång

Företagspärm

Dokumentförteckning

Ledningens
ansvar R02

Dagordning
ledningens
genomgång

Dagordning
planeringsmöte

Lagar och
förordningar

Lagar och
förordningar

Avtal och
försäkringar

VD instruktion

Övergripande
kvalitetsplan

Ledningssystem

Minnesanteckningar
planeringsmöte

Ledningens
ansvar

Dokumentstyrning
R05

Dokumentförteckning

Mät- och
provutrustning
R10

Färgkalibrering
Docucolor 250

Färgkalibrering
Ryobi+masterframkallare

Färgkalibrering
Epson

Färgkalibrering
2060

Färgkalibrering
DC12

Färgkalibrering
6060

Mät- & provutrustning

Dokumentförteckning

Hantering av
material
R08

Post och bud

Hämtat

Leveranser

Hantering av
material

Länkad PDF styrande
dokument.

Sida i Autoflowchart vars
undersidor redovisas i
efterföljande bilaga.

Dokumentförteckning

Underhåll
maskiner
R12

Loggbok, övrig
utrustning (4)

Loggbok Xerox
250

Loggbok Xerox
6180 (4)

Loggbok, övrig
utrustning (3)

Loggbok Xerox
3535

Loggbok Xerox
6155

Loggbok 1

Miljödata

Loggbok Xerox
2050

Loggbok 8, övrig
utrustning (2)

Loggbok Xerox
DC12

Loggbok Xerox
6180 (3)

Loggbok Xerox
6525

Loggbok 4, övrig
utrustning (1)

Loggbok Xerox
6060

Loggbok Xerox
6180 (2)

Loggbok Xerox
6180 (1)

Dokumentförteckning

Datorsystem
R13

Loggbok data

Hårdvara

Programvara

Datorsystem

Revisionspärm

Underhåll
maskiner

Personalpärm

Länkad PDF. Innefattar även
bilagor och separata delar av
manualen som tagits ut för lättare
överblick.

Dokumentförteckning

Inköp
R09

Följesedlar

Varuinformation

Underleverantör

Leverantörsfaktura

Leveransbok

Inköp

Sida i Autoflowchart.

Dokumentförteckning

Kompetens
R08

Introduktionsprogram

Utvecklingsplaner

Kompetensmatriser

Introduktion för
nyanställda

Peronalutvecklingssamtal

Kompetensmatris

Kompetens

Ekonomi
avdelning

Internrevision
R15

Delprocess 7

Delprocess 6

Delprocess 5

Delprocess 4

Delprocess 3

Delprocess 2

Delprocess 1

Processer

Arbetsflöde

Företagspärm

Länkad PDF redovisande
dokument.

Arbetsflöde
R07

Dokumentförteckning

Avvikelserappor

Reklamationer

Leveranssedlar

Beställning
underleverantör

Fakturor

Beställning

Beställnings
förändring

Beställning

Redovisande
dokument
R06

Manual

START

Förbättringsarbete
R14

Datorsystem
R13

Underhåll
maskiner
R12

Hantering av
material
R11

Mät- &
provutrustning
R10

Inköp
R09

Kompetens
R08

Arbetsflöde
R07

Redovisandedokument
R06

Dokumentstyrning
R05

Arbetsmiljöarbete
R04

Ledningssystem
R03

Ledningens
ansvar
R02

Redovisande
dokument
R01

Arbetsmiljöarbete
R04

Hela
manualen

förteckning

Flödesbeskrivning över Manualens
sidor i Autoflowchart
Dokument-

Bilaga x

Dokumentförteckning

Förbättringsarbete
R14

Protokall
skyddsrond

Reklamationer

Felkostnader i
produktion

Avvikelserapport

Förbättringsarbete

Minnesanteckning
ledningens
genomg[ng

Minnesanteckning
planeringsmöte

Internrevision
R15

Förbättringsarbete

Dokumentförteckning

Internrevision
R15

Revisionsrapport

Ledningens
ansvar
R02

Internrevision

Bilaga 11 - Flödesbeskrivning över manualens sidor på HTML-sidan

över Företagspärm,
, Personalpärm och
sidor i Autoflowchart

Manual

START

Introduktion för
nyanställda
I08.06

Dokumentförteckning

Dokumentförteckning

Rekrytering
I08.05

Utvecklingsplan
I08.03

Produktivitets
mätning I14.01

Dokumentförteckning

Dagordning
planeringsmöte
I02.02

PU-samtal
I08.02

Genomförd
kompetenshöjning
I08.04

Beställningsändring
I07.02

Dagordning
ledningens
genomgång
I02.01

Kompetensmatris I08.01

Personalpärm

Mötesagenda
I02.02

Beställning
I07.01

Ekonomi
avdelning

VD instruktion

Företagspärm

Dokumentförteckning

Sida i Autoflowchart vars
undersidor redovisas i
efterföljande bilaga.

Sida i Autoflowchart.

Länkad PDF.

Introduktion för
nyanställda
I08.06

Revisionspärm

Bilaga 11 - Flödesbeskrivning över övriga pärmars sidor på HTML-sidan

sida 2 (2)

Bilaga 12 - Blanketter före och efter redesign
Före
US-AB
Dokumentnamn

Arbetsflöde

R07

Sida 16/20

Utarbetad av Bengt Vängstam

Giltig från 06-02-22

Godk av

Ersätter 05-02-16

Bilaga 2

sida 1 (10)

Bilaga 12 - Blanketter före och efter redesign
Efter

Bilaga 12 Blanketter före och efter redesign

Beställningsändring

I07.02 2007-05-07

I07.02

Datum

Mottaget av

Beställare

Telefonnummer

Följande ska ändras

Ovanstående har åtgärdats, datum och signatur

2

sida 2 (10)

Bilaga 12 - Blanketter före och efter redesign
Före
US-AB
Dokumentnamn

Arbetsflöde

R07

Sida 17/20

Utarbetad av Bengt Vängstam

Giltig från 06-02-22

Godk av

Ersätter 05-02-16
Bilaga 3

sida 3 (10)

Bilaga 12 - Blanketter före och efter redesign
Efter
Bilaga 12 Blanketter före och efter redesign

Registerunderlag för felkostnader i produktion
R08

Typ av avvikelse och hur den uppkom

Hur åtgärdades avvikelsen

Beräknad kostnad
Instution/avdelning/företag
Beställare

Telefon

Jobbet inkom den

Skulle vara färdigt den

Ärendet är under utredning (datum, sign)

Delgivits ledningsgruppen (datum, sign.)

Ledningsgruppens beslut

Ärendet avslutat (datum, sign)

Utarbetad av Bengt Vängstam
Godkänd av

Reviderad av Ulrika B. Jonsson
Ersätter 2006-02-22

Giltig från 2007-05-03
Sida 1 (1)

4

sida 4 (10)

Bilaga 12 - Blanketter före och efter redesign
Före
US-AB
Dokumentnamn

Arbetsflöde

sida 5 (10)

R07

Sida 18/20

Utarbetad av Bengt Vängstam

Giltig från 06-02-22

Godk av

Ersätter 05-02-16

Bilaga 12 - Blanketter före och efter redesign
Efter
Bilaga 12 Blanketter före och efter redesign

R07 2007-05-07

Checklista
för beställare

Instution

Telefonnummer

Beställare

Mobilnummer

Checklista för beställare/Checklist for customer
Var vänlig kontrollera dessa punkter i Ditt provex! Please, tick of the following bulletpoints regarding your proof!

Inlaga/The Contence
1. Finns alla sidor och kapitel med?
Are all chapters/pages included?
2. Ligger allt i rätt ordning?
Is everything in the right order?
3. Stämmer innehållsförteckningen?
Is the index page correct?
4. Är pagineringen (sidnumreringen) rätt?
Is the pagin (sidenumbering) correct?
5. Stämmer typsnitten och storleken?
Are fonts and fontsize correct?
6. Har du kollat att bilder och diagram är riktiga?
Have you checkt that all graphs and pictures are correct?

Omslaget/The cover
1. Är texten på omslaget rättstavad?
Is everything on the cover correctly spelled?
2. Är texten på eventuell rygg rättstavad?
Is everything correctely on the spine?
3. Är färg och utseende riktigt?
Is layout/color/appereance correct?
4. Stämmer ISBN- och TRITA nummer?
Is ISBN- and TRITA number correct?

Slutkontroll/finalcontroll
Är det senaste ändringarna OK?
Are the last changes properly corrected?

Ovanstående godkännes för tryck/
Approval for printing of the above
Underskrift/signature

Namnförtydligande/clarification of signature

Reklamationer efter 7 dagar godkännes ej.

Datum/date

6
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Före
US-AB
Dokumentnamn

Arbetsflöde
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R07

Sida 19/20

Utarbetad av Bengt Vängstam

Giltig från 06-02-22

Godk av

Ersätter 05-02-16

Bilaga 12 - Blanketter före och efter redesign
Efter
Bilaga 12 Blanketter före och efter redesign

Produktivitetsmätning
I14.01

Datum

Produktivitetsmätning
1. Motsvarar kvalitén Dina önskemål? Sätt ett X på linjen.
Nej

1

2

3

4

5

6

5

6

5

6

Ja

2. Är du nöjd med den tid US-AB har utfört Ditt arbete?
Nej

1

2

3

4

Ja

3. Är du nöjd med den service Du fått hos US-AB?
Nej

1

2

3

4

4. Känner Du till hela US-AB:s utbud av tjänster?

Ja

Ja
Nej

5. Vet Du att US-AB finns på KTH, KISTA,
Karolinska Institutet och Stockholms Universitet?

Ja
Nej

6. Är det något Du saknar i US-AB:s utbud av
tjänster? Använd gärna baksidan av papperet.

Ja
Nej

7. Är du missnöjd med något, berätta varför.
Använd gärna papperets baksida.
Tack för din medverkan!
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Dokumentnamn

Arbetsflöde
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R07

Sida 20/20

Utarbetad av Bengt Vängstam

Giltig från 06-02-22

Godk av

Ersätter 05-02-16

Bilaga 12 - Blanketter före och efter redesign
Efter
Bilaga 12 Blanketter före och efter redesign

R07 2007-05-07

Snabb-offert

Datum

Utförd av

Beställare

Telefonnummer

Produkt
Orginal
Upplaga
Omfång
Papper
Tryck
Format
Omslag
Efterbehandling
Pris exklusive moms
Pris per styck

OBS! Priset är beräknat efter angiven volym och uförande. Ändringar i
dokumentet kan innebära högre/lägre pris. För manuellt arbete, dokument
hantering och layoutarbete tillkommer 550kr per timme.
Med vänlig hälsning

Universitetscervice AB
Box 770 14
100 44 Stockholm

Besöksadress
Drottning Kristinas Väg 53B

Tele:08-790 74 00 E-post:tryck@us-ab-com
Fax:08-790 69 40 www.us-ab.com

10

sida 10 (10)

Bilaga 13 - Sidornas uppbyggnad på HTML-sidan
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