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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Confetti startade 1992 i Borlänge som en traditionell reklambyrå. Idag
arbetar de med diverse tjänster och problemlösningar inom reklam och
marknadskommunikation. De är 13 anställda, däribland marknadsstrateger, projektledare och art directors. Verksamheten riktar sig till såväl
myndigheter och organisationer som företag som arbetar med produkter
och varumärken.
Confetti har idag inget system för att arbeta med kvalitets- och miljöfrågor. Företaget känner alltmer av den ökande kvalitets- och miljömedvetenhet som sker på marknaden hos både kunder och säljare av tjänster
och produkter. Det ställs allt högre krav på företagen och kunderna är
noggranna med hur deras partners arbetar med kvalitets- och miljöfrågor.
Att utveckla ett kvalitets- och miljöledningssystem i ett företag är en
omfattande process som kräver målmedvetenhet och långsiktigt arbete.
Systemet ska innefatta alla principer, rutiner och metoder som styr över
den slutliga produkten eller tjänsten. Det ska fungera som ett verktyg för
att styra och förbättra kvaliteten och miljön på företagets produkter eller
tjänster. Därefter bör systemet kontinuerligt förbättras och kompletteras
med tiden. Det bör även dokumenteras för att kunna användas som ett
stöd i verksamheten, t ex i kontakt med kunder, och även som ett underlag för revisioner.

1.2 Syfte
Syftet är att utveckla ett underlag för ett kvalitets- och miljöledningssystem åt reklambyrån Confetti. Underlaget ska fungera som en enkel
modell för företaget som de kan använda för vidare arbete med ledningssystem. Systemet ska följa ISO-standarden för att göra det möjligt för
Confetti att eventuellt ISO-certifiera sitt verksamhetssystem i framtiden.

1.3 Mål
Målet är att Confettis arbetsflöde ska underlättas för medarbetare och
kunder genom att säkra och förbättra kvaliteten i företagets verksamhet
och processer.
Dessutom ska kvalitetssäkringen innebära tydligare arbetsrutiner och
riktlinjer samt generera lägre kostnader för alla involverade parter. På
sikt bör ett starkare förtroende hos kunderna åstadkommas och därigenom ge en ökad vinst åt företaget.

1.4 Metod
Arbetet kommer att inledas med en fastställning av Confettis struktur
och verksamhet. Detta kommer att göras med stöd av processmodellen
enligt förslag från handledaren. Modellen finns att följa i boken Att lyck as med processledning från Liber Ekonomi (se 3.1). En utvald delprocess
8
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ska kartläggas, följas upp och kvalitetssäkras.
För att kunna dela in Confettis arbetsflöde i processer och delprocesser
kommer samtliga medarbetare att involveras i samtal som berör
Confettis arbetssätt. Material som tidigare tagits fram av företaget gällande kvalitet kommer att studeras. Därefter ska ett verksamhetssystem
innehållande nya rutiner utvecklas och illustreras. Samtliga resultat ska
utvärderas och analyseras utifrån ISO 9000:2000, detta för att underlätta inför en eventuell framtida certifiering.
Litteratur kring ämnet kvalitet och verksamhetsstyrning kommer att
studeras för att få en större insikt i ämnet. Exempel på böcker är B
Klefsjös Kvalitet från behov till användning samt ISO 9000 för små och
medelstora företag utgiven av SIS. Broschyrer och informationsmaterial
kommer att beställas från Swedish Standards Institute (SIS).
Confettis önskemål är att deras verksamhet i framtiden ska följa ISOstandarden för både miljö och kvalitet varför båda dessa standarder
beskrivs i fördjupningsdelen. Där framläggs även alternativa standarder
som förekommer för att ge ett bredare perspektiv och fler certifieringsmöjligheter för Confetti.
För att få en inblick i hur kvalitetsfrågor kan lösas i olika verksamheter samlas information in från företag som arbetar med kvalitetsstyrning.
Information kommer att erhållas från LD Hjälpmedel som under de
senaste åren arbetat med processtyrning. Detta för att få tips och idéer
och se hur kvalitetsfrågor kan lösas på olika sätt.

1.5 Avgränsningar
Ett kvalitets- och miljöledningssystem är en omfattande process som tar
lång tid att bygga upp. Detta arbete är enbart en förstudie som genererar
ett underlag för Confettis framtida ledningssystem. Därför kommer projektet att avgränsas till att i första hand arbeta med kvalitetsfrågor.
Även kvalitetsarbetet kommer att avgränsas till delar av verksamheten.
I första hand kommer flödet av trycksaksproduktion från kund till färdig
produkt att ses över. Detta genererar en bas för hur kvalitets- och senare
även miljöarbetet kan genomföras på övriga processer i företaget.
En kvalitetspolicy måste dokumenteras hos företaget, detta kan dock
endast de själva göra. Som bilaga i arbetet följer en beskrivning över hur
policyn kan tas fram.

9
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2 Teoretisk referensram
2.1 Ledningssystem

1 Bergman, Klefsjö,

Kvalitet från behov till användning 2001
2 SIS Forum AB

Ett ledningssystem används av organisationer och företag för att leda och
styra aktiviteter som rör kvalitet och miljö. Grovt handlar det om att planera, insförskaffa resurser för samt fastställa och styra processer för att
uppnå önskade mål. Syftet är att uppfylla krav och behov från kunder
samt förbättra produktionen och tjänsterna. 1
Ledningssystem beskriver hur en verksamhet styrs. Dessa kan vara
både storleks- och branschoberoende. Ett ledningssystem kan tillämpas
på olika delar av företaget, t ex marknadsföring, försäljning, rekrytering,
och produktion. Systemet kan tillämpas på hela eller enbart delar av företaget.
Ett kvalitetsledningssystem kan generera en mängd resultat och effekter för verksamheten, t ex nöjdare kunder, högre lönsamhet, effektivare
interna processer, färre fel och omarbetningar, signal till kunder att arbetet genomförs systematiskt samt förtroende på marknaden. 2
Kvalitetsledning kan översättas som samordnade aktiviteter för att
leda och styra en organisation med avseende på kvalitet.
Kvalitetsplanering innebär att fastställa mål och specificera nödvändiga
processer för verksamheten inklusive tillhörande resurser för att uppfylla kvalitetsmålen. Kvalitetsmålen kompletterar andra mål hos organisationen som tillhör t ex tillväxt, lönsamhet, miljö och säkerhet.
Alla olika delar av en organisations ledningssystem kan integreras tillsammans med kvalitetsledningssystemet till ett enda ledningssystem.
Det kan t ex röra miljö- och arbetsmiljöfrågor. Detta kan underlätta planering och fördelning av resurser och därmed organisationens totala
effektivitet.
Kunskapen om miljöproblem och dess betydelse har ökat i dagens samhälle. Många företag blir mer och mer medvetna om att de själva måste
ta tag i problemen. Företag, organisationer och myndigheter bör tänka
globalt men agera lokalt. Det är viktigt att även mindre företag tar
ansvar för sin del av miljöarbetet. 3
Att införa ett kvalitets- och miljöledningssystem kostar både tid och
pengar men ska ses som vilken investering som helst. Det är därför viktigt att beslutsprocessen förankras omsorgsfullt samt att alla berörda
engagerar sig i genomförandet för att den mätbara avkastningen av tid
och insats ska bli verklig.
Ett väl fungerande verksamhetssystem innebär generellt att färre fel
och misstag begås samt att förmågan att förebygga och rätta till uppkomna fel och misstag ökar. Det leder till lägre kostnader, snabbare och
säkrare leveranser samt att fokus på kunden och dess behov ökar.
Tillsammans leder detta till nöjdare kunder vilket är den absolut viktigaste förutsättningen för företagets verksamhet.

Förstå nya ISO 9000 2000
3 www.fr2000.org
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2.1.1 Standarder
Det förekommer diverse standarder för kvalitets- och miljösystem, t ex
ISO 9000, ISO 14000 och FR2000. Att utveckla kvalitets- och miljöledningssystemet utifrån en standard möjliggör för företaget att kunna certifiera sig mot den givna standarden. Certifieringen innebär att systemet
bedöms, i form av revisioner, av ett oberoende organ som avgör om systemet uppfyller de specificerade kraven. Syftet med detta är att företag
runt om i världen ska bygga sin verksamhet på samma principer och uppfylla vissa grundläggande krav. Detta förenklar och förbättrar affärssituationen för både företag och kunder på marknaden.
Internationella standardiseringsorganisationen ISO (International
Organisation for Standardisation) är världstäckande med medlemsorganisationer över hela världen. ISO ansvarar för standarderna ISO 9000
och 14000. I början av 2000-talet var ca 100 länder anslutna genom sitt
nationella standardiseringsorgan. Den svenska representanten är SIS
(Swedish Standard Institute) som är en ideell förening med medlemmar
från företag, myndigheter och andra organisationer. Det är således medlemmarna som styr SIS verksamhet. SIS är det ledande standardiseringsorganet i Sverige och de bedriver standardiseringsprojekt inom i
stort sett alla områden. Standarden ISO 9000 för kvalitetsledning och
ISO 14000 för miljöledning hör till de mest kända.
2.1.1.1 ISO 9000
ISO 9000 blev en kvalitetsstandard år 1987. Den har rötter i amerikanska flygvapnets standard från 1930-talet, MIL-Q-9858. Serien ISO 9000
är översatt till nationell standard i ca 100 länder och har därav olika
namn, i Sverige kallas den SS-EN ISO 9000. I samtliga översättningar är
dock innehållet så gott som identiskt.
I början av 1990-talet omarbetades den första upplagan av ISO 9000,
den nya versionen kom 1994 och kallades därför ISO 9000:1994. Den
innefattade en serie av olika standarder 9000, 9001, 9002, 9003 samt
9004. Standarden ISO 9000 var den del som beskrev definitioner och tillvägagångssätt för hur de övriga standarderna skulle användas och hanteras. ISO 9004 hade som syfte att ge riktlinjer och vägledning vid det
interna skapandet av ett kvalitetssystem medan ISO 9001, 9002 och 9003
innehöll krav på kvalitetssystemet vid olika kontraktssituationer. Därav
klassas de tre sista delarna som kravstandarder. ISO 9001 var den mest
omfattande delen och inkluderade 9002 som i sin tur omfattade 9003.
För att skapa en bättre helhetssyn samt anpassa ISO 9000 mer mot
värderingar och arbetssätt inom offensiv kvalitetsutveckling har en
modifikation pågått som lett fram till serien ISO 9000:2000.
2.1.1.1.1 Serien ISO 9000:2000
Den senaste ISO-serien innehåller endast fyra standarder: ISO 9000, ISO
9001, ISO 9004 samt ISO 19011. ISO 9004 ger vägledning när det gäller
införandet av ett kvalitetsledningssystem. Den diskuterar även processer
för ständig förbättring samt hur en organisation kan arbeta för att ge
ökad tillfredställelse hos kunder. ISO 9001 innehåller standardens alla
11
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krav på ett kvalitetsledningssystem och utgår från ett processinriktat
angreppssätt. Standarden ger även vägledning till hur revisioner med
avseende på kvalitet och miljö bör genomföras.
ISO 9000 är alltså inget kvalitetsledningssystem utan ett verktyg för
företag att tillämpa i sitt arbete med att utveckla ett sådant. Serien ger
en mängd goda råd som kan omsättas i det egna kvalitetsledningssystemet. ISO 9000 visar dock inte hur en verksamhet ska bedrivas. Varje
verksamhet är unik och det är upp till varje företag att skapa sin egen
systematik och sina egna rutiner. Kvalitetsledningssystem bildar verktyget som åstadkommer avsedda resultat. Vilka resultat som vill uppnås är
upp till företaget att bestämma. 4
I serien ISO 9000:2000 har ISO 9001 och ISO 9004 utvecklats som två
samhörande standarder för kvalitetsledningssystem. De är utformade för
att användas tillsammans, samtidigt som de kan användas oberoende av
varandra. För att underlätta användningen har de en likartad uppbyggnad. ISO 9004 är avsedd som vägledning för införandet av ISO 9001 och
inte för användning i certifierings- eller kontraktssituationer.
Tillsammans med ISO 9000 och ISO 19011 bildar de fyra standarderna
en sammanhängande grupp som är ämnad att underlätta förståelse och
kommunikation inom nationell och internationell handel.
ISO 9000-familjen skiljer mellan krav på kvalitetsledningssystem och
krav på produkter. Krav på kvalitetsledningssystem specificeras i ISO
9001 som alltså är den enda kravstandarden i serien. Kraven i denna
serie är allmänna och formulerade så att de ska kunna tillämpas på alla
typer av organisationer oberoende av bransch eller verksamhet. I ISO
9001 ställs däremot inga krav på organisationens produkter eller tjänster. Dessa krav ställs av företagets kunder eller kundföretag. Kraven på
produkter och i vissa fall tillhörande processer kan t ex ingå i tekniska
specifikationer, produktstandarder, kontraktsöverenskommelser samt
krav i lagar och förordningar.
2.1.1.1.2 Standarden ISO 9000:2000
ISO 9000 innehåller grundprinciper för kvalitetsledning samt specificerar begrepp och termer för ett kvalitetsledningssystem. Standarden bygger på åtta principer för kvalitetsledning:
- Kundfokus
- Ledarskap
- Medarbetarnas engagemang
- Processinriktning
- Systemangreppssätt för ledning
- Ständig förbättring
- Faktabaserade beslut
- Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

4 SIS Forum AB

Förstå nya ISO 9000 2000
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Dessa punkter kan enkelt härledas till TQMs, Total Quality
Management, sex hörnstenar:
- Kunden i centrum
- Basera beslut på fakta
- Arbeta med processer
- Ständiga förbättringar
- Skapa förutsättningar för delaktighet
- Engagerat ledarskap
TQM innebär att man ständigt strävar efter att uppfylla och helst överträffa kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett
kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har
fokus på organisationens processer. Vid översättning till svenska innebär
TQM offensiv kvalitetsutveckling. Det handlar om att aktivt förebygga,
förändra och förbättra. Med ordet utveckling menas att kvalitetsarbetet
är ständigt pågående och inte ett speciellt projekt. Dessutom handlar det
om att utveckla produkter, processer samt att stödja den personliga
utvecklingen hos människor som är inblandade i dessa processer.
Hörnstenarna i TQM ska stödjas av lämpligt valda arbetssätt och konkreta verktyg till en helhet.5
De åtta principerna som finns i ISO 9000 bör genomsyra verksamheten
men främst ligga till grund för uppbyggnad och utveckling av kvalitetsledningssystem.
2.1.1.1.3 Standarden ISO 9001:2000
ISO 9001 är den standard som bestämmer hur ett kvalitetsledningssystem bör byggas upp. Kravstandarden lyfter fram ledarskap, kundfokusering, processyn och ständiga förbättringar på ett sätt som gör att systemet benämns som ett kvalitetsledningssystem. Utvecklingen från 1987
och 1994 ligger i att kravstandarderna då till stor del var inriktade på
produkter och deras hantering och var därmed främst system för kvalitetssäkring. Standarden säger att organisationen ska upprätta, dokumentera, underhålla och ständigt förbättra ett kvalitetsledningssystem
enligt kraven i standarden. För att införa ett system ska organisationen
enligt standarden6:

5 Bergman, Klefsö,

Kvalitet från behov till användning 2001

- Identifiera de processer som erfordras för kvalitetsledningssystemet
- Fastställa ordningsföljden och samverkan mellan dessa processer
- Fastställa de kriterier och metoder som krävs för att säkerställa
att processerna fungerar och styrs på ett verkningsfullt sätt
- Säkerställa att sådan information är tillgänglig som krävs för att
stödja funktion och övervakning av dessa processer
- Mäta, övervaka och analysera dessa processer samt vidta
nödvändiga åtgärder för att åstadkomma planerade resultat och
ständig förbättring

6 Ibid
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I kvalitetsledningssystem används olika typer av dokumentation, dessa
är:
- Dokument som ger information, både internt och externt, om
organisationens kvalitetsledningssystem och dess uppbyggnad
- Kvalitetsplaner, dokument som beskriver hur kvalitetsledningssystemet tillämpas på en specifik produkt, ett projekt eller
kontrakt
- Rutiner, dokument som ger information om hur enskilda aktiviteter skall utföras
- Redovisande dokument, dokument som ger bevis för att vissa
aktiviteter är utförda och visar på erhållna resultat
Varje organisation avgör själv omfattningen på den dokumentation som
krävs samt om dokumentationen ska utföras på papper eller i digital
form. Valet beror ofta på organisationens storlek och art, produkternas
komplexitet samt personalens utbildning och kompetens.
I tidigare versioner av serien fanns tre olika kravstandarder, i den nya
finns bara en, ISO 9001:2000. Därför får organisationen i den nya versionen utesluta krav på ledningssystemet som inte påverkar organisationens arbete. En organisation som t ex inte har produktutveckling behöver
inga rutiner för det.
ISO 9001:2000 är avsedd för att vara förenlig med andra internationellt erkända standarder för ledningssystem. Den innehåller inte krav
som är specifika för andra ledningssystem, t ex miljö, hälsa och säkerhet.
Samtidigt medger den att en organisation koordinerar eller förenar sitt
kvalitetsledningssystem med besläktade ledningssystem, t ex ISO
14001:1996, för att få förbättrad förenlighet mellan de två standarderna.
I tidigare versioner av standarden ISO 9001 fanns 20 stycken olika element. I den nya versionen från år 2000 är de ersatta med endast fyra
stycken. Dessa är: ledningens ansvar, hantering av resurser, produktframställning samt mätning, analys och förbättring. Detta ger en mer
logisk struktur och avsikten är att dokumenten därmed ska vara lättare
att använda i det dagliga arbetet. Dessa fyra element kan kopplas till en
PDSA-cykel (se figur 2 sid 34).
2.1.1.1.4 Standarden ISO 9004:2000
Standarden ger riktlinjer gällande förbättringar men även riktlinjer till
ledningen om tillämpning och användning av kvalitetsledningssystem.
Standarden går igenom de olika delarna i ISO 9001:2000 och ger
kommentarer. Den är baserad på samma terminologi och samma åtta
principer som ISO 9001:2000. Den ger riktlinjer för kvalitetsledning och
beskriver vilka processer som bör ingå i ett kvalitetsledningssystem.
Fokus ligger på förbättring av organisationens processer.
Standarden innehåller även ett verktyg för en form av självutvärdering
som är avsedd att ge ett enkelt och lättanvändbart angreppssätt för att
fastställa mognadsgraden hos organisationens kvalitetsledningssystem
och finna förbättringsområden.
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2.1.1.1.5 Tredjepartscertifiering
En tredje oberoende part utvärderar företagets kvalitetsledningssystem
och bedömer om det är i överensstämmelse med SS-EN ISO 9000-serien.
Denna certifiering får i Sverige göras av organisationer som är ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll SWEDAC
(Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment).
Standarden SS-EN 45012 beskriver ackrediteringen. Exempel på organisationer som är ackrediterade för att certifiera ISO 9000 i Sverige är
bland annat SIS SAQ Certifiering och SFK certifiering AB.
Vid slutet av år 2000 var 410 000 organisationer tredjepartscertifierade
över hela världen. Storbritannien är det land som har nått längst med
ISO 9000 certifiering och hade år 2000 ca 64 000 certifierade företag.
Anledningen till att just Storbritannien nått så långt är att handels- och
industridepartementet har infört ett »Grant Aid Program« som finansierat en stor andel av kostnaderna för implementering av kvalitetssystem
enligt ISO 9000.
I Sverige var ca 4 300 företag och organisationer tredjepartscertifierade i slutet av år 2000. 7

7 Bergman, Klefsö,

Kvalitet från behov till användning 2001
6 Ibid

2.1.1.2 ISO 14000
I företag borde det vara en självklarhet att inte enbart en miljöavdelning
ska hantera miljöfrågor. Det är i all personals dagliga arbete som hänsynen till miljön måste finnas. Många beslut som görs i ett företag påverkar miljön på ett eller annat sätt. Främst bland inköpare, konstruktörer
och produktutvecklare men även övrig personal påverkar miljön genom
det dagliga arbetet. Miljöfrågorna bör därför integreras i företagets hela
organisation. Ledningen bör bedriva ett aktivt miljöledarskap, detta
innebär bland annat att säkerställa organisationsformer så att alla berörda har en väldefinierad fördelning av ansvar och befogenheter.
Fungerande och skriftligt dokumenterade rutiner för miljöarbetet är en
viktig komponent i begreppet miljöledarskap. Andra komponenter i ett
företags miljöarbete utgör det periodiska kontroll- och revisionsarbetet
som främst är ett verktyg för uppföljning av det genomförda interna miljöarbetet.
För att lyckas med ett miljöledningssystem krävs det att företaget har
en ordentligt dokumenterad miljöpolicy, miljömål och miljöutredningar.
Genom att förändra sitt arbete på ett litet sätt kan miljön förbättras avsevärt. En förutsättning för att ett företags miljöarbete ska bli verkningsfullt och effektivt är att det ska ingå som en naturlig del i företagsarbetet. Miljöarbetet måste ibland kompletteras med arbetssätt och regler
som gäller i övrig affärsverksamhet.
ISO 14000-serien har utarbetats för att underlätta miljöarbetet i företag och organisationer samt för att hjälpa till att göra arbetet mer kostnadseffektivt och rationellt.
De flesta av standarderna i serien är verktyg som ligger till hjälp i
miljöledningsarbetet. Att ständigt förbättra miljöarbetet är en ledstjärna
som går igen i samtliga standarder. ISO 14000 har funnits som internationell standard sedan 1996.
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Standarden är ett frivilligt verktyg som är till för att underlätta för företag och organisationer att arbeta mer effektivt och strukturerat. Den kan
användas för en egen bedömning av överensstämmelsen med standarden
eller som underlag för en extern certifiering.
Med hjälp av en livscykelanalys identifieras de mest väsentliga miljöaspekterna i ett företagsmässigt helhetsperspektiv utifrån produkter och
tjänster. Det är ett utmärkt verktyg att identifiera betydande miljöaspekter inom ramen för ett miljöledningssystem.
En miljöledningsdeklaration är en sammanfattning av miljöledningsarbetet och innehåller de vanliga ingående momenten: kort beskrivning
av företaget, miljöpolicy, miljöaspekter, mål och handlingsprogram.
Miljöledningssystemet är själva det operativa handlingsprogrammet
för att planera, genomföra, följa upp och förbättra det vardagliga miljöarbetet. Det är ett styrverktyg i ledningsarbetet för ett förebyggande och
rationellt sätt att arbeta med yttre miljöfrågor.
Anledningar till att införskaffa ett miljöledningssystem är många.
Lönsamheten ökar då det kostar mindre att driva ett förebyggande miljöarbete. Företaget får större konkurrenskraft då miljöarbetet ses positivt ur marknadens och omvärldens synvinkel. Miljöledningssystemet
underlättar för företag att driva ett mer rationellt och effektivt miljöarbete. ISO 14000 bygger på principen att planera, genomföra, kontrollera
och förbättra. Samma steg som finns i PDSA-cykeln. Genom att arbeta
med miljöledningssystem säkrar man miljöarbetet på företaget och arbetet förbättras ständigt. 8
2.1.1.2.1 ISO 14001
ISO 14001 riktar sig till företag och organisationer oavsett storlek och
verksamhetsinriktning. Ett miljöledningssystem bör i de allra flesta fall
utgå från den egna verksamheten och se till att denna anpassas till kraven och vara en hjälp i att rationalisera och förbättra miljöarbetet. Att
fullfölja de moment som finns beskrivet i ISO 14001 skall ses som en
rutin som bör koordineras med annat ledningsarbete avseende både kvalitets- och arbetsmiljöfrågor.
ISO 14001-standarden syftar till att:
- Utgöra verktyg för att säkerställa att miljöarbetet inom verksamheten genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt
- Säkerställa att miljöarbetet genom ständig förbättring leder till
att verksamhetens totala miljöbelastning kontinuerligt minskar
- Säkerställa att verksamhetens ledning har god kontroll över miljöarbetets utveckling både gällande resultat och kostnader
- Ge verksamheten en möjlighet att både internt och externt
kommunicera att miljöarbetet bedrivs på ett konkret och verifierbart sätt

8 www.miljostyrning.se

ISO 14001 är en kravstandard, det vill säga att den innehåller de krav
som objektivt kan verifieras. Standarden kan användas för att certifiera
en verksamhets miljöledningssystem, men kan även användas med syfte
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att kunna lämna en egen deklaration av att verksamheten följer kraven
i ISO 14001.
ISO 14001-standarden bygger på fem grundelement som följer en
logisk struktur: att upprätta en miljöpolicy, planera verksamheten, införa och driva miljöledningssystemet, följa upp och kontrollera arbetet,
samt åtgärda och ständigt förbättra arbetet.
Under denna övergripande struktur finns i standarden 17 olika delmoment under följande huvudrubriker:
1 Miljöpolicy
2 Planering
- Miljöaspekter
- Lagar och övriga krav
- Miljömål
- Miljöledningsprogram
3 Införande och drift
- Organisationsstruktur och ansvar
- Utbildning, medvetenhet och kompetens
- Kommunikation
- Dokumentation
- Dokumentstyrning
- Verksamhetsstyrning
- Nödlägesberedskap
4 Kontroll och korrigerande åtgärder
- Övervakning och mätning
- Avvikelser och korrigerande åtgärder
- Redovisande dokument
- Revision av miljöledningssystemet
5 Ledningens genomgång
Under dessa delmoment finns sedan de 52 stycken detaljerade ska-kraven beskrivna.
ISO 14001 kan användas som ett hjälpmedel för att kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan samt införa styrande rutiner för miljöarbetet. Dessutom bör man sätta upp konkreta miljömål för förbättringar, införa miljöledningsprogram för att nå sina miljömål samt kontrollera, kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet

9 www.miljostyrning.se

2.1.1.3 EMAS
EMAS står för Eco Management and Audit Scheme, på svenska översatt
till EUs miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Det är en förordning
som antogs i sin första version av EUs miljöministrar den 29 juni 1993.
Förordningen, som dessutom är svensk lag, började tillämpas våren
1995.9
EMAS är ett inslag i EU-kommissionens femte aktionsprogram »Mot
en hållbar utveckling«. Den är öppen för alla organisationer och verksamheter i syfte att stimulera företag och organisationer att vidareutveckla sitt miljöarbete på ett systematiskt och enhetligt sätt utöver de
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krav som lagstiftningen ställer. Detta sker genom ett detaljerat program
med klart utsatta mål, åtgärdsprogram och utvärdering av alla väsentliga miljöförhållanden som berörs av verksamheten.
Den är tänkt som ett effektivt verktyg för att bedriva ett modernt miljöarbete med de nya frågeställningar inom miljöområdet som aktualiserats under senare tid. Det är ett frivilligt system som syftar till att främja en positiv miljöstyrning och en ständig förbättring av miljöarbetet.
Förordningen har formen av ett komplett system för miljöstyrning, i
vilket det bland annat ingår:
- Kärnelementen som ingår i ett miljöledningssystem, det vill säga
miljöutredning, miljöpolicy, miljömål, miljöprogram med mera
- Former för miljörevision samt krav på miljörevisorer
- Regler för ackreditering av miljökontrollanter och beskrivning av
de ackrediterade miljökontrollanternas arbetsuppgifter
- Beskrivning och innehåll i miljöredovisningen
Företag som ansluter sig till EMAS-systemet får många konkurrensfördelar både internt och externt. De externa marknadsmässiga motiven är
i de flesta fall de starkaste drivkrafterna för ett företag. Fördelarna handlar mycket om den positiva inställningen som marknaden har till de företag som tar ett större ansvar för sitt miljöarbete. En EMAS-registrering
förbättrar företagets relationer med såväl kunder som investerare och
aktieägare, vilket på sikt kan leda till ökade marknadsandelar.
Från och med den 27 april 2001 gäller en ny reviderad och förbättrad
EMAS-förordning. Den är baserad på ISO 14001-standarden och innebär
i korthet följande:
- Integrering av ISO 14001
- Krav på lagefterlevnad
- Ständig förbättring av miljöprestanda
- Krav på öppenhet och redovisning
- Från anläggnings- till organisationsbegrepp med en inriktning på
»aktiviteter, produkter och tjänster«
- Breddade allmänna informationsinsatser för att sprida kunskap
om nya EMAS
- Möjligheter till lättnader av myndighetskrav i syfte att undvika
dubbelarbete
- Vägledning i frågor om direkt och indirekt miljöpåverkan
- Tydligare krav i samband med upphandling
- Införande av en särskild EMAS-logotyp
Nya EMAS är öppen för alla typer av verksamheter som är intresserade
av en anslutning. Beskrivningen av hur ett miljöledningssystem skall se
ut inom ramen för EMAS är likvärdigt med kraven i standarden ISO
14001. Kvar är emellertid alla övriga »EMAS-tillägg« som skall ses som
en hjälp i att externt kommunicera resultatet av miljöledningsarbetet till
marknaden för att på det sättet vinna marknadsmässiga fördelar och ett
förtroende bland allmänheten.
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Den nya förordningen innebär inga förändringar i form av nya krav för de
företag och anläggningar som redan är EMAS-registrerade. Däremot
innebär den starkare kopplingen till ISO 14001 att de specifika EMAStilläggen och mervärdet blir mer synligt och förhoppningsvis motiverande
för nya intressenter att ansluta sig till systemet.10
2.1.1.4 FR2000
Ett företags kvalitets- och miljöledningssystem måste vara accepterat på
marknaden, vara till nytta i den dagliga driften samt kostnadseffektivt
både vid införande samt under löpande underhåll. Dessa behov hade
Företagarnas Riksorganisation (FR) i samarbete med branschförbund
som grund vid utvecklandet av verksamhetssystemet FR2000. Tanken
med systemet är att företag inte ska behöva arbeta med flera parallella
system för kvalitet och miljö utan kunna styra alla processer från ett
sammanhängande verksamhetssystem.
FR2000 är ett nationellt kvalitets- och miljöledningssystem för små och
medelstora företag baserat på SIQs verksamhetsbeskrivning för kundorienterad verksamhetsutveckling samt ISO-standarderna. Systemet är
framtaget för att underlätta för företagare att på ett enkelt sätt bygga
upp ett system för kontroll av processer i verksamheten, samt kontroll
och minskning av företagets negativa miljöpåverkan. Utgångspunkten
under utvecklingen av FR2000 var att underlätta för företagaren genom
att ha både miljö och kvalitet i ett och samma verksamhetssystem. Målet
var att systemet skulle vara sammanhängande och processorienterat så
att företagaren känner igen sig.
Kvalitetsdelen är en tolkning av ISO 9001 medan miljödelen är en tolkning av ISO 14001. Man talar om ett verksamhetssystem där kvalitet,
miljö och även arbetsmiljö är integrerade. Detta innebär att systemet i
princip innehåller alla de krav som finns i ISO-standarderna. Att FR2000
har båda systemen integrerade i ett ger större fördelar vid samverkan och
underlättar för systemets införande och upprätthållande samt håller ned
revisionskostnaderna.
När Företagarnas Riksorganisation beslöt att lansera FR2000 var de
tvungna att ta hänsyn till att många branscher tillämpar egna krav och
branschnormer för att stärka sin konkurrenskraft, samt alla olika diplomeringar och kvalitets- och miljömärkningar som finns på såväl den
svenska som internationella marknaden. Ur FRs synpunkt är det viktigt
att förenkla och ta fram lösningar som inte är onödigt konkurrensbegränsade mot små och medelstora företag. Stabiliteten som finns i
FR2000 är baserad på de olika branschernas engagemang samt på en fast
och uthållig organisation över tiden.
Största anledningen till att välja FR2000 istället för ISO är att systemet gör en tolkning av ISO-standarderna på ett flödesorienterat och mer
pedagogiskt sätt för företagarna. Det blir mer lättbegripligt i och med att
företagarna känner igen sig i sin egen verksamhet. I branschanpassningen har anslutna branscher lagt in sina egna krav samt tagit fram hjälpmedel för att underlätta för medlemmarna.
10 www.miljostyrning.se
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Idag har 14 stycken branschförbund infört FR2000, dessa är:
- Elektronikförbundet
- Glasbranschföreningen
- Mekaniska Verkstädernas Riksförbund
- Målaremästarna
- Plåtslageriernas Riksförbund
- Sveriges Fastighetsägareförbund
- Sveriges Järnhandlareförbund
- Sveriges Kommunikation-Elektronik Företagareförening, SKEF
- Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund
- Sveriges Möbelindustriförbund
- Skorstensfejarmästarna
- Svenska solskyddsförbundet
- Sveriges trafikskolors Riksförbund
- Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund
2.1.1.4.1 Uppbyggnad
FR2000 består av en basversion till vilken olika branschanpassningar
utvecklade av respektive branschförbund kan knytas. Anpassningen får
inte ha lägre krav än vad som är angett i basversionen av FR2000 men
kan innehålla branschspecifika krav därutöver. Anpassningarna ger
varje bransch en möjlighet att skapa en unik tolkning av hur verksamhetsstyrningen ska tillämpas i den enskilda branschen. Detta ger branscherna en möjlighet att höja kraven från basversionen vilket även ett
flertal har gjort genom att inkorporera arbetsmiljön.
FR2000 innehåller 10 stycken kapitel med flödesorienterad struktur,
det vill säga att uppbyggnaden kan börja från kapitel 0 till 9. Det inledande kapitlet innehåller en verksamhetsbeskrivning i vilken företagets
verksamhet, organisation, affärsidé, marknad, framtidsvisioner etc.
beskrivs. Denna kan även utnyttjas av företaget i marknadsförande syfte.
I verksamhetsbeskrivningen anges även vad revisorn granskar. För företaget är verksamhetsbeskrivningen en bra inramning, de rubriker som
finns med är:
- Vår bakgrund
- Vår verksamhet och Vår marknad
- Hur ser vi framåt?
- Våra kunder
- Vår kvalitetsinriktning
- Vår miljöinriktning
- Hur arbetar vi?
- Vilka är vi?
- Våra underleverantörer
- Vår ekonomi
- Våra ägare
- Våra kontakter
- Hur når du oss?
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Dessa punkter ger god vägledning för företaget och dess kunder.
Dokumentet blir en hjälp i marknadsföringen. Nulägesanalysen ger större insikt i var företaget står samt vad som ska förbättras under kommande år.
Kapitel 1-9 i systemkraven innehåller så kallade bör- och skall-krav
som beskriver vilka rutiner som ska finnas. Kapitlen som tas upp under
införandet är:
- Företagsledning
- Marknad och Försäljning
- Produktutveckling och konstruktion
- Inköp
- Produktion
- Distribution och leverans
- Installation
- Service och uppföljning
- Dokumentstyrning
De miljörelaterade områden som ett företag berörs av genom sin verksamhet kan vara många men beror på verksamhetens omfattning och
inriktning. Det finns ett antal grundläggande miljöområden som varje
verksamhet har anledning att se över. Dessa kan sammanfattas under
följande rubriker:
- Individen
- Tillverkningsprocessen
- Produkter
- Energiförbrukning
- Transporter
- Byggnader och lokaler
- Inköp
- Avfallshantering
Miljöarbetet hos företag ska innehålla en verksamhetsplan som sedan
integreras med övriga planer. Företaget ska alltså beskriva vilka syften,
strategier och mål som miljöarbetet ska ha samt vilka resurser som krävs
för att önskade mål ska uppnås. Det är viktigt att ha en miljöpolicy som
fastställer och dokumenterar företagets grundläggande åtaganden och
riktlinjer som de ska arbeta efter. Policyn är navet kring vilket alla övriga steg kretsar, på samma sätt som kvalitetspolicyn styr kvalitetsarbetet.
För att klara av ett miljöarbete krävs resurser i form av kompetens,
personal och pengar. Även miljöarbetet måste ses som en investering. Det
första som sker är en så kallad miljöutredning där alla miljöbelastningar
som företaget, processerna och produkterna bidrar till kartläggs. De
områden som är mest akuta eller anses vara viktigast bör prioriteras.
2.1.1.4..2 Certifiering
Företagarnas Riksorganisation har även bildat FRs Kvalitets- och miljöråd bestående av sju till nio ledamöter som representerar olika kompetenser som miljö, kvalitet, arbetsmiljö, tjänsteverksamhet och tillver21
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kande verksamhet. Rådets uppgift är att fastställa FR2000s systemkrav
såväl för generella som branschanpassade versioner samt att utse revisorer, godkänna revisioner och utfärda FR2000-certifikat. Företag utan
branschtillhörighet kan välja att revidera sig mot basversionen utan
branschkrav.
För att ansöka om certifiering enligt FR2000 kan företag antingen kontakta respektive branschförbund eller FR2000-kansliet. Certifikatet
utfärdas efter en revisors utlåtande och är giltigt i tre år. Under giltighetstiden sker årliga revisioner hos företaget.
Vid revision granskas de beskrivningar som finns angivna med i kapitel 0 samt alla bör- och skall-krav som anges i systemkravtexten.
Hantering av rutiner och dokument får inte bli för omfattande och
byråkratiska i det lilla företaget, det är en av FR2000s ledstjärnor.
Rutinerna ska bli ett led i företagets verksamhets- och affärsutveckling.
Genom att koppla ihop företagets olika processer till en helhet och organisatorisk struktur skapas ett effektivt verksamhetssystem.
2.1.1.4.3 Verksamhetshandbok
Respektive företags verksamhet dokumenteras i en för företaget unik
verksamhetshandbok, anpassad utifrån praktisk hänsyn. Samtliga rubriker i systemkravtexten ska dokumenteras lägst som ett verksamhetsdokument, om ett krav ej är tillämpligt i ett företag dokumenteras detta
som ej tillämpligt samt motiveras. Rutinbeskrivningar, instruktioner och
befattningsbeskrivningar etc. tas fram där avsaknad av dessa påverkar
kvaliteten och/eller miljön.
De krav som finns från kunder och andra intressenter ska avspeglas i
företagets kvalitets- och miljöledningssystem. FR2000 syftar till att vara
ett praktiskt hjälpmedel i företagets kund- och intresserelationer.
Det är viktigt att alla processer i företaget dokumenteras ordentligt.
Detta för att alla anställda ska känna till hur verksamheten fungerar
samt kommuniceras. Varje huvudkapitel har en inledande text som syftar till att ge en helhetsbeskrivning av kapitlet. Under respektive avsnitt
finns det kravtexter som lägst ska uppfyllas för företag som omfattas av
dessa krav. Denna basnivå är benämnd FR2000 kvalitets- och miljöledning, systemkrav.
I Steg för Steg mot FR2000 beskrivs hur företaget själv ska gå vidare
för att bygga upp samt införa ett ledningssystem. Det beskrivs hur
genomförandet kan göras i anslutning till motsvarande kravtexter och
tillhörande tips och anvisningar.
2.1.1.4.4 Lönsamhet
Förutom kraven från marknadens förväntningar ger FR2000 företagen
bättre prestationsförmåga, produktivitet och därmed också bättre lönsamhet. Det hjälper till att fokusera kundernas uttalade och outtalade
förväntningar. Både företagets ledning och kunder ska kunna känna tilltro till organisationens förmåga i sitt agerande på marknaden.
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2.1.1.4.5 Kostnad
Att införa ett FR2000-system kostar olika mycket. Det finns ett antal
paket i olika prisklasser beroende på den egna insatsen. Det billigaste för
en medlem i FR eller ansluten till branschförbund är att köpa ett baspaket innehållande basstandard FR2000 samt Steg för Steg som är en
handledning vid införandet. Priset för detta är 950 kr exklusive moms.
Det går även att ta Steg för Steg-delen som ett seminarium. Kostnaden
blir då 20 000-200 000 kr beroende på konsult. FR2000 skiljer sig från ISO
9001 och 14001 på flera sätt. Kostnaden för att införa FR2000 är lika stor
som att införa en av ISO-standarderna. I FR2000 finns även uttalade
krav om ständiga förbättringar även gällande rutiner som är relaterade
till företagets kvalitetsledningssystem. Det grundar sig på att rutinerna
måste underhållas och kontinuerligt förbättras vilket är kostnadsbesparande över tiden. 11

11 www.fr2000.org
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3 Processledning
Ett företag som väljer att börja arbeta med ett kvalitetsledningssystem,
det vill säga att systematiskt arbeta med att ständigt förbättra varor och
tjänster utifrån kundens synpunkt, bör se sin verksamhet som en mängd
olika processer som alla tillsammans skapar ett mervärde för kunderna.
Genom att klargöra verksamhetens processer kan företaget lättare analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, vilket skapar en
grund för en kundorienterad verksamhetsutveckling. Processledningen
är bra för alla inblandade i en verksamhet – kunden är central i processen och medarbetarna får en bättre förståelse för såväl helheten som
detaljerna och ser lättare konsekvenserna av sitt arbete. Arbetssättet förbättrar kommunikationen mellan medarbetare, avdelningar, funktioner
samt leder i längden till förbättringar som stärker konkurrenskraften och
därmed ökar företagets lönsamhet. 12
Att arbeta med processorientering innebär stora fördelar för företag
och organisationer idag. Det visar sig att organisationer världen över som
hanterar sin verksamhet och sina aktiviteter i processform blir kostnadseffektivare och mer vinstgivande. Såväl varu- som tjänsteproducerande
företag använder modellen med stor framgång. 13

3.1 Processmodellen
Processmodellen är en modell för att arbeta med processledning i olika
företag. Modellen har utvecklats utifrån lång erfarenhet av kvalitetsutvecklingsarbete i olika branscher och länder. Den baseras på djup kunskap om olika verksamhetsutvecklings- och beteendeteorier och grundar
sig framförallt på många års praktisk erfarenhet av förbättringsarbete.
Boken Att lyckas med processledning från Liber förlag redogör för denna
modell och tillvägagångssätt på ett lättbegripligt och konkret sätt. Boken
beskriver modellen som en enkel och snabbt resultatgivande metod som
passar alla typer av företag och organisationer och fungerar lika bra för
processarbete i hela som delar av organisationen. Boken riktar sig till
dem som ska åstadkomma resultatet med arbetet, det vill säga medarbetarna. Den ger även tips och råd för hur man går tillväga och vad man
bör tänka på till de som ytterst ska ansvara för förbättringsarbetet – cheferna/företagsledarna. Den innehåller även en tydlig bruksanvisning till
dem som ska leda arbetet – processägaren/handledaren. Processmodellen
bygger på tre grundprinciper: enkelhet, delaktighet och ledarskap.

12 Dicander, Almhem, Rönnberg, Väggö

Att lyckas med processledning 2001
13 Simonsson, DAhlström

ISO för marknadsförare 2000
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3.1.1 Processer
3.1.1.1 Processdefinition – traditionell
En process är en serie av sammanhängande aktiviteter. Processen förädlar en vara eller tjänst för att tillgodose kunders behov. Processen är kontinuerlig och repetitiv.
I varje process finns minst en leverantör som levererar indata och en
kund som är mottagare av utdata. Dessa kan vara både externa och
interna.
3.1.1.2 Processdefinition – enligt boken
En process är det som händer i företaget, steg för steg, tills kunden får
sin produkt. Dessa händelser består dels av en sammanhängande serie
arbetsmoment, dels av hur medarbetare samverkar.
3.1.1.3 Olika typer av processer
Två företag som levererar exakt samma produkt till sina kunder kan
arbeta med helt olika processer. Två företag som principiellt arbetar med
samma process kan även använda olika namn på den, eftersom varje
bransch har sitt sätt att uttrycka sig. Exempel på processer i ett företag
kan vara: tillverkningsprocessen, försäljningsprocessen, order- och leveransprocessen samt inköpsprocessen. Processerna kan dessutom ha olika
omfattning. Vissa är övergripande och löper genom hela företaget. De
börjar med ett kundbehov och slutar med en leverans av det kunden
önskar. Dessa övergripande processer kallas huvudprocesser. De delas
för enkelhetens skull in i mindre delprocesser, som i sin tur består av ett
antal aktiviteter.
Processerna delas vanligtvis upp i olika kategorier eller grupper beroende på vilken funktion de har. De kan t ex vara kärnprocesser, stödprocesser, nyckelprocesser och styrprocesser. Kärnprocesser är de som skapar ett direkt värde för kunden och stödprocesser fungerar indirekt mot
kunden och är viktiga för att kärnprocessen ska fungera effektivt. Ett
exempel på en stödprocess är rekryteringsprocessen. Nyckelprocesser är
de processer som är avgörande för verksamheten och styrprocesser är ledningens processer, t ex strategisk planeringsprocess.

3.2 Processmodellen – fem faser
3.2.1 Start
Fastställ riktning, övergripande mål och identifiera företagets olika processer. Detta bildar en bas för vidare förankring av arbetet i organisationen. Utforma därefter en konkret handlingsplan. Den bör innehålla svar
på all information om företagets processer, vilken process som ska prioriteras, vem som ska leda arbetet och när det ska genomföras.
Processidentifieringen kan underlättas genom att besvara följande frågor: Vilka är företagets kunder, interna och externa? Vilka produkter
levereras till kunderna? Varor och/eller tjänster? Vad görs innan
varan/tjänsten når kunden?
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Svaret på dessa frågor resulterar i företagets processer. Varje produkt
kan sägas ha en process knuten till sig. Att besvara dessa frågor och fastställa processerna kräver mycket tid, samtal och diskussioner.
Välj en process till pilotprocess. Urvalskriterier baseras på t ex upprepade akuta problem i kundtillfredsställelse, lönsamhet, kvalitet eller
effektivitet.
En person ska vara processägare och fungera som en motor i arbetet
samt bära ansvaret för processen. Val av processägare kan skjutas upp
till en senare fas i arbetet. Processägaren ska leda ett processteam bestående av människor med direkt anknytning till processen. Med hjälp av
processteamets samlade kunskap och erfarenhet förbättras processkartläggningen. Möten bör hållas regelbundet mellan team och ledare. Det
krävs ett visst tempo, men samtidigt måste tid ges åt reflektioner och
bearbetning. Möten varannan vecka är att rekommendera.
Samtliga medarbetare måste därefter informeras om företagets vision,
mål och processer samt tydliggöra varför man valt att arbeta med processerna och till sist också förklara vad processledning är.
3.2.2 Analysera nuläget
Arbeta med processerna i prioritetsordning. Samla alla personer och
funktioner som ingår i flödet. Nuläget kartläggs vilket resulterar i en processkarta. Syftet med att kartlägga processer är att se hur företaget arbetar idag, hur flödet ser ut och var de allvarligaste störningarna finns.
Skriv ner hur arbetet faktiskt fungerar idag, inte hur det borde fungera.
Använd exempelvis gula lappar att skriva ner aktiviteterna på. Markera
med rödpenna där problem finns. Dokumentera alla problem och synpunkter som tas upp för senare arbete.
Kundens synpunkter och krav är centrala i allt processarbete. En
kundkravsanalys kan därför förstärka probleminventeringen.
Avstämningar bör ske regelbundet och alla inblandade ska få en möjlighet att påverka arbetet. Exempelvis kan processkartan hängas upp i
lunchrummet för att väcka nya diskussioner och idéer.
Dessutom bör det regelbundet ske uppföljningar för att komplettera
kartan och välja ut väsentliga problem att arbeta vidare med. Genom att
gå igenom kartan ännu en gång finns möjlighet att upptäcka nya problem
och komplettera om det saknas något. Det bör försäkras att alla problem
är med samt bedömas vilka som bör prioriteras först. Problemen bör därefter definieras noggrant.
3.2.3 Lös problem
Titta närmare på flaskhalsar, störningar, problem och brister i kommunikationen för att hitta lösningar. Skriv en problemdefinition och fastställ orsaker till problemet – fråga varför flera gånger. Bedöm kostnaden
för problemet samt ta fram lösningsförslag. Samtliga lösningsförslag presenteras och utvärderas, därefter fattas beslut om genomförande.
Eventuellt krävs nya rutiner eller investeringar.
En arbetsplan inklusive tidsram bör tas fram över hur förändringarna
ska införas. Nya rutiner kan behöva testas under kontrollerade former
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för att utfallet av dem ska kunna studeras.
Det är viktigt att även mäta förändringarna i hela eller delar av processen. Syftet med mätningen är att se om resultatet stämmer med
målen. Mätningar ger konkreta fakta om prestation och det blir möjligt
att identifiera ytterligare problemområden.
Det mesta går att mäta om man tar hjälp av lite idérikedom. Ifrågasätt
vilka mätområden i processen som är viktigast att förbättra samt vad
som är viktigast att mäta för att kunna se om förändringen lyckats.
Mätpunkterna ska vara: relevanta, lätta att mäta, kommunicerbara samt
inte alltför många. Mätpunkter kan t ex vara:
Mätområde
Kundtillfredsställelse
Produktkvalitet
Ledtid
Leveransprecision
Kostnad
Produktivitet
Tillfredsställda medarbetare

Exempel
Kundattitydmätningar
Antal fel/feltyper
Tid från order till leverans
Försenade/för tidiga leveranser
Kvalitetsbristkostnader
Volym/manstimme
Attitydundersökningar

Samtliga genomförda förändringar måste utvärderas, för att se om de lett
till förbättring. Därefter kan beslut fattas gällande åtgärder/förändringar i hela organisationen. Ifrågasätt om förändringen medfört oanade konsekvenser eller om ytterligare förbättringar kan göras. Utvärderingen
innebär att tänka i tre dimensioner: kvantitativt, kvalitativt och möjlighet till förbättring.
3.2.4 Säkra kvalitet
Kvalitetssäkring ska fungera som en kil för förbättringshjulet (se figur 2
sid 34). I takt med att hjulet rullar vidare uppåt flyttar kilen med och förhindrar därmed att hjulet rullar bakåt. Genom kvalitetssäkring ser man
till att de nya arbetssätten verkligen stannar kvar i organisationen.
Kvalitetssäkring syftar till att förebygga fel, ge signal om det går fel samt
åtgärda när det blivit fel.
Processen ska dokumenteras genom att skriva rutiner så att förändringen blir bestående, dvs säkra att det man gör är det man säger att
man gör. Det är viktigt att noggrant beskriva aktiviteter och ansvar.
Rutinerna ligger till grund för företagets kvalitetssystem som ska spegla
hur arbetet ser ut idag. De talar om hur varje arbetsmoment genomförs,
vad som görs och vem som gör det. När en förbättring är genomförd uppdateras rutinen och alla som är berörda av den får tillgång till den så
snabbt som möjligt.
Kvalitetssäkring syftar mot att ge tilltro till att kvalitetskrav kommer
att uppfyllas.
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3.2.5 Förbättra
I detta skede bör en processägare väljas. Denna ska i fortsättningen ansvara för att sammankalla processteamet, styra mot vision och uppsatta mål,
följa upp mätningar samt stämma av genomförda förbättringar.
Processteamets uppgift är att utveckla processen dels genom en
löpande dialog med kunderna, dels genom att ständigt se över processkartan för att hitta nya förbättringsområden. Genom att växla medlemmar i processteamet kan engagemanget lättare hållas vid liv och nya
tankar och idéer kan tillföras.
Med kvalitetsförbättring menas att öka förmågan att uppfylla kvalitetskraven.
Utgångspunkter i förbättringsarbetet
- Ta bort onödiga administrativa rutiner och dokument
- Minimera antalet icke värdeskapande aktiviteter
- Ta bort onödigt återkommande aktiviteter
- Förenkla processen
- Korta processens ledtid
- Standardisera arbetsmoment och aktiviteter
- Utöka samarbetet med leverantörerna
- Bygg in processäkerhet
- Förenkla språket
- Underhåll och utnyttja befintlig utrustning maximalt
- Automatisera och/eller mekanisera
- Titta på hur andra företag arbetar och inhämta tips, så kallad
benchmarking

3.3 Processarbetets koppling till ISO-standarden
Det är viktigt att inte låsa sitt kvalitetsarbete helt till en standard.
Många företag låter standarden styra så att kvalitetssystemet helt
anpassas efter den. Systemet finns då i första hand för att tillfredsställa
revisionen och inte för att utveckla verksamheten. Det genererar sällan
ett bra resultat. Istället för att förbättra verksamheten fungerar standarden snarare som en bromskloss.
När man arbetar med en kravstandard är det därför viktigt att använda den som ett stöd för att uppnå bättre kvalitet och inte låta den bli en
belastning för företaget. Arbetet med processmodellen innebär att utgå
från den egna verksamheten och de egna processerna i byggandet av kvalitetssystemet. Detta arbete kan sedan kopplas till t ex ISO-standarden i
fas 4 i processmodellen där kvaliteten säkras.
Genom kartläggning rensas först systematiska fel bort istället för att
de byggs in i rutiner där de olyckligt kan bli kvar under lång tid. Därefter
används kravstandarden som en checklista för att se vilka krav som finns
och vilka som saknas.
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4 Företaget Confetti
Confettis verksamhet riktar sig mot att erbjuda tjänster inom marknadsföring, marknadskommunikation och kommunikation. Med marknadsföring menas alla de aktiviteter hos ett företag som genererar ökade intäkter, som försäljning och kundservice. Marknadskommunikation innefattar lösningar för att kunna kommunicera med marknaden och kunderna,
som reklam, information, PR etc.
Confettis affärsidé går ut på att vara en marknadskommunikationsbyrå som tillför, mer än bara utför. De erbjuder diverse egna tjänster: rådgivning inom marknadsföring och affärsutveckling, strategiska upplägg,
projektledning, copywriter, formgivning/design, originalarbete, webbutveckling, illustrationer och multimedia. De erbjuder även inköpta tjänster som copywriter, fotografering/bilder, repro, tryckning, monterbygge,
PR, mediarådgivning, mediautrymme, marknadsundersökningar, 3Danimeringar och webblösningar. Den slutliga produkten kan t ex bestå av
annonser, trycksaker, webbplatser, utomhusreklam, förpackningar, logotyper etc.

Figur 1: Organisationskiss över Confetti.
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5 Genomförande
5.1 Processmodellens principer
Arbetets genomförande har grundat sig på processmodellens principer
och tillvägagångssätt. Processmodellens tre grundprinciper återfinns i
arbetet.
5.1.1 Enkelhet – bara att sätta igång
Processmodellen består av en enkel bruksanvisning med handfasta och
konkreta råd. Den är därav lätt för alla parter att följa och passar som
tillämpning eftersom arbetet behöver komma igång fort och genomföras
relativt intensivt under en kortare period.
5.1.2 Delaktighet – de som vet bäst gör bäst
Enkelheten är en förutsättning för delaktigheten. De som arbetar i processerna är desamma som kartlägger dem. De vet bäst hur arbetet går till
och kan lättare finna störningar och flaskhalsar samt lösningar för att
förbättra situationen. Detta har tagits fasta på och delaktigheten skapas
dels genom kontaktpersonens information och samtal med de anställda
och även genom projektgruppens möten och diskussioner med de inblandade i diverse arbetsområden.
5.1.3 Ledarskap – alla strävar åt samma håll
Ett engagerat ledarskap är även det en av grundstenarna i processmodellen. Ett äkta engagemang från ledningens sida är en av de allra viktigaste förutsättningarna för ett framgångsrikt resultat. Ingen medarbetare prioriterar förändringsarbetet om inte ledningen gör det. Ett lyckat
förbättringsarbete kräver också kontinuitet och uthållighet – ett långt
och tålmodigt ledarskap.
Ledningen hos Confetti är de som tagit initiativet till arbetet genom att
föreslå det som ett tänkbart examensarbete för intresserade studenter.
Detta förslag är dock känt hos alla på Confetti. Confettis anställda har
länge funderat kring hur de ska kunna införa kvalitets- och miljöledningssystem och arbeta med verksamhetsförbättring. Påtryckningar från
kunder har varit kännbart hos samtliga anställda.
Företaget har tidigare gjort gemensamma ansträngningar för att initiera ett sådant arbete genom t ex Brunpappersmetoden där de började en
kartläggning av Trycksaksprocessen samt processen Slutfakturering
kund. Dessutom har de fastställt rutiner för aktiviteter där problem eller
flaskhalsar uppstått, t ex kalibrering av bildskärmar, för att se om arbetet blir bättre och effektivare utfört.

5.2 Processkartläggning
Processmodellens arbetsgång har följts med viss anpassning till företagets och arbetets situation.
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5.2.1 Start
Om processarbetet ska lyckas måste alla inblandade vara medvetna om
vad som ska ske, hur det ska ske och framförallt varför. Den ansvarige
för förbättringsarbetet kan t ex intervjua medarbetare på företaget. Detta
kan lättare ge en uppfattning av hur människorna känner inför arbetet
och det ger dessutom mycket kännedom om organisationen.
Oavsett om företaget väljer att arbeta med alla företagets processer
eller bara några få utvalda är det viktigt att alla har en gemensam målsättning med arbetet, t ex ökad lönsamhet, nöjdare kunder eller ett ISOcertifikat. Därefter krävs kunskap och motivation och dessutom insikt om
hur individerna – medarbetarna – kan vinna på förändringen och vad var
och en kan bidra med. Det ligger i ledningens ansvar att se till att involverade personer har fått rätt information och vill vara med och delta i
arbetet. 14
Arbetets riktning och mål har dels diskuterats med kontaktperson och
handledare under arbetets uppstart. Kontaktpersonen har i sin tur kontinuerligt diskuterat detta med kollegor. Det initierande arbete som projektarbetet innefattar av processkartläggningen ska rikta sig till en mindre delprocess som uppfattas som en flaskhals i produktionen. Den ska
analyseras och förbättras. Det övergripande målet med detta arbete är
att Confetti i framtiden ska ha ett väl fungerande kvalitetsledningssystem som de själva och deras kunder är nöjda med. Företaget vill ha en
dokumentation som de kan visa upp för sina kunder.
Kontaktpersonen har i samråd med kollegor haft i uppgift att identifiera Confettis olika processer. De har kommit fram till följande huvudprocesser: Försäljning och Utförande.
Därefter har projektgruppen valt att fokusera på huvudprocessen
Utförande vars delprocess Trycksaksframställning redan kartlagts sedan
tidigare. Denna delprocess kräver dock mycket vidarearbete och förändring då arbetet inte ser likadant ut idag. Den tidigare dokumenterade
processkartan ska analyseras och funderingar och synpunkter ska diskuteras med kontaktpersonen. Tidigare dokumenterade rutiner analyseras
för att hitta brister som behöver förbättras.
5.2.1.1 Analys av befintligt material
År 2000 utförde personalen på Confetti en processkartläggning med hjälp
av den så kallade Brunpappersmetoden. Metoden innebär att ett stort papper sätts upp på en vägg, på papperet sätts lappar upp med aktiviter i
arbetsflödet. På så vis kartläggs arbetsflödet i processen. Confetti valde
att titta på sitt största område, trycksaksframställningen. Under en
bestämd tidsperiod noterade personalen kritiska moment i arbetsflödet,
där det på något sätt uppstod en flaskhals. Detta resulterade i att personalen fick fram ett arbetsflöde samt ett antal flaskhalsar där de insåg att
rutiner behövdes för att effektivisera arbetet. Dessa rutiner dokumenterades och sattes i en pärm som var tillgänglig för all personal (se bilaga I).
14 Dicander, Almhem, Rönnberg, Väggö

Att lyckas med processledning 2001
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5.2.1.2 Benchmarking LD Hjälpmedel
För att få en inblick i hur andra företag arbetar med processledning har
benchmarking utförts. Detta skedde i form av ett möte anordnat av handledaren med personal från LD Hjälpmedel och andra intressenter.
LD Hjälpmedel är en av åtta underfunktioner till Landstinget Dalarna.
De är en av två förvaltningar under Servicenämnden och verksamheten
finns lokaliserade i städer över hela länet. LD Hjälpmedel är den enda
funktionen vars verksamhet är inkomstbaserad, vilket medför att de
måste ha ordentlig kontroll på prissättningen av sina produkter.
Organisationen består av ca 150 anställda. Deras verksamhet går ut på
att förse personer med funktionshinder i länet med hjälpmedel. Deras
vision är att de vill ha ett samhälle för alla, tillsammans med deras
kunder göra det omöjliga möjligt.
LD hjälpmedel har sedan några år tillbaka börjat utveckla ett
kvalitetsledningssystem för verksamheten. Deras arbete har fokuserats
på processorientering och så arbetar de även idag.
De menar att det inte finns någon egentlig mall för hur ett företag ska
arbeta med processorientering. Arbetet måste anpassas efter den egna
verksamheten. Litteratur kring processhantering rekommenderar att
endast ett fåtal huvudprocesser används. LD Hjälpmedel har åtta stycken, detta på grund av att deras verksamhet är så bred och att många processer inte har med de övriga att göra. Under arbetets gång är det oerhört viktigt att all personal är inblandad och känner sig delaktig.
Dokumentation av arbetet är också ett måste för ett gott resultat.
Ledningens roll är mycket betydelsefull, ett långt och tålmodigt ledarskap är en bra egenskap.
LD Hjälpmedels strategier beaktas ur fyra perspektiv: kund, produktion, ekonomi och medarbetare. Dessa ser ut som följande:
Kundperspektiv:
- Vi sätter alltid kunden i centrum och möter varje kunds önskemål och
behov på ett individuellt sätt
- Vi strävar efter tillgänglighet som är anpassad efter kundernas
behov
Produktionsperspektiv:
- Vi strävar efter samverkan där helheten går före delarna
- Vi arbetar med ständiga förbättringar
Ekonomiperspektiv:
- Vi samverkar med kunden för att få en kostnadseffektiv lösning som
är bra för alla
- Vår prissättning står sig i konkurrensen med den öppna marknaden
Medarbetarperspektiv:
- Vi tar till vara och utvecklar kompetensen hos alla medarbetare
- Vi uppmuntrar till friskvård och strävar efter den goda arbetsplatsen.
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5.2.1.3 Information
En gemensam information om projektarbetet sammanställdes till de
anställda på Confetti. Informationen innehöll dels en arbetsplan som
beskrev arbetets upplägg, omfattning och avgränsningar (se Bilaga G).
Dessutom redogjordes hur arbetet fortsättningsvis skulle fortlöpa, vad
som behövde göras samt vad de anställda själva kunde/behövde bidra
med. För att introducera personalen i ämnet samt motivera arbetsupplägget bifogades även en information gällande kvalitetsledningssystem
och ISO-standarden (se Bilaga H).
Informationens syfte var att ge personalen större insikt i arbetet med
ett kvalitetsledningssystem samt förbereda dem för kommande intervjuer och samtal.
5.2.2 Analysera nuläget
Projektgruppen valde att låta Confettis personal analysera den tidigare
kartlagda Trycksaksprocessen och fastställa var flest problem och flaskhalsar uppkommer för att kunna välja ut en mindre del att koncentrera
sig på. Detta har föregåtts av en gemensam information till de anställda
om syftet med denna metod.
Confetti beslutade gemensamt att den del av processen som i dagsläget
bidrar till en flaskhals är framställning och hantering av PDFer.
Projektgruppen träffar därefter en art director och en projektledare för
att ta del av problemen och höra de åsikter och synpunkter som finns.
5.2.3 Problemlösning
Projektgruppen analyserade problemen med PDF-hanteringen tillsammans med AD-gruppen, för att hitta lösningar samt beskriva lämpliga
arbetsrutiner. Inför mötet har verksamhetssystemet vidareutvecklats
inom problemområdet annonsproduktion och PDF-hantering. Rutiner för
PDF-generering och icc-profiler har tagits fram som förslag till berörda
parter.
5.2.4 Säkra kvalitet
Kvalitetssäkringen utfördes enligt ISO 9000:2000 serien. Delprocesser
identifieras, dokumenteras samt säkerställs med hjälp av nya rutiner
enligt ISO 9001 4.1 Allmänna krav och 4.2 Dokumentationskrav (se
Bilaga K).
De nya rutinerna gällande PDF-hantering och icc-profiler fastställdes
och sammanfogades i det illustrerade verksamhetssystemet.
För att all personal ska kunna arbeta med PDF-hantering krävs det att
programvara uppdateras samt att personal utbildas. Detta enligt ISO
9001 6.2 Personalresurser och 6.3 Infrastruktur (se Bilaga K). Kostnader
och återbetalningstiden för denna investering sammanställdes i en kalkyl
(se Bilaga E).
Genom att skapa förutsättningar för att personalen arbetar likadant
med PDF-hantering säkerställs att avvikelserna försvinner, i enlighet
med ISO 9001 8.5 Förbättring.
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5.2.5 Förbättra
En ettårsplan för vidarearbete med utveckling av verksamhetssystemet
har tagits fram för företaget Confetti (se Bilaga F). Denna ska fungera
som ett underlag för Confetti att arbeta vidare med kvalitet samt förbättra sin verksamhet.

Figur 2: Kvalitetssystemet fungerar som en kil för
förbättringshjulet/PDSA- cykeln.

5.3 Framtaget material
Under arbetets genomförande utvecklas material för att hantera ett ledningssystem på Confetti. Materialet består av en rutinmall, nya rutiner
samt ett illustrerat verksamhetssystem. Rutinmallen och rutinerna
framställs i Microsoft Word och verksamhetssystemet i Microsoft
PowerPoint.
Enligt boken Att lyckas med processledning ska ett ledningssystem
verka för och med organisationen. Det ska sporra till nytänkande och
underlätta för ytterligare förbättringar. Systemet ska vara lättstrukturerat samt följa processerna och därmed stödja förbättringsarbetet.
Rutinerna ska i sin tur vara korta, enkla och skrivna med vanliga ord. De
ska inte överarbetas utan fokusera på vad som är viktigt för verksamheten.
Rutinerna för pilotprocessen PDF-hantering har utvecklats utifrån
Tidningsutgivarnas material och riktlinjer för hur tryckfärdiga PDFer
och Postscriptfiler framställs, samt hur icc-profiler hanteras.
Rutinbeskrivningarna har en hänvisning till relevant material som finns
att hämta på Tidningsutgivarnas webbplats, www.tu.se.
Konceptet med verksamhetssytemets uppbyggnad har erhållits under
föreläsningar i kursen Kvalitet med Rune Norberg. Exempel på hur olika
företag dokumenterar sina kvalitetsledningssystem visades under kursen.
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6 Resultat
6.1 Analys av företaget
6.1.1 Analys av nuläget
Vid genomgången av den tidigare kartlagda Trycksaksprocessen framkom
flera problematiska moment. Ett exempel är när kunder tar kontakt med
Confetti och ber om ett idéförslag gällande ett visst uppdrag. Företaget
framställer då ett förslag samt bifogar i fallet av offentliga upphandlingar även en företagspresentation. I dessa fall vet de inte om de får uppdraget, det vill säga om de får betalt eller inte. Tiden som går åt till uppdrag som de inte får uppskattas motsvara en kostnad på en miljon kronor. När en kund tackar nej till deras anbud tar inte Confetti alltid reda
på varför.
Confettis önskemål är att själva ha mer tid för att kunna söka upp
kunder och visa vad de kan göra. Som det ser ut idag är tidsbristen allt
för stor och kunderna vänder sig ofta direkt till reklambyrån när de har
ett arbete de behöver ha utfört.
Ett annat exempel är Adjob, som är Confettis tidredovisningssystem.
Här registreras alla kunder och projekt. De anställda ska varje dag lägga
in sina åtta arbetstimmar spridda på de olika projekt de lagt ner tid på.
Det ger underlaget för faktureringen till kunden. Oftast använder sig
Confetti dock av en fast offert, det vill säga att det timtal som de beräknar lägga ner på ett arbete skrivs ner från början. Nackdelen är att företaget kan behöva fler timmar än beräknat och de timmarna kan de inte
ta betalt för. De har även många interna projekt som aldrig registreras
specifikt utan under en övrigt-rubrik. Om personal på Confetti tagit för
många interna projekt sänks debiteringsgraden. Idag har Confetti debiteringsgraden: art directors 50-55%, projektledare 65%. Deras långsiktiga mål är att ha en debiteringsgrad på: art directors 85%, projektledare
65%.
Idag är arbetsuppgifterna gällande bildbehandling otydliga för
Confettis art directors. De anser att bildbehandlingen är ett svårt
moment som de saknar kunskap i, därför överlåts gärna bildbehandlingen till tryckeriernas reproavdelning. Bildbehandlingen försvåras vid de
tillfällen då Confetti får bilder direkt från kund eftersom kunden ofta
saknar kunskap om vad som krävs för att en bild ska bli bra i tryck. Att
kontrollera kvaliteten på bilderna är tidsödande. För Confetti är det dessutom viktigt att få tillgång till rätt bild så snabbt som möjligt. När de
erhåller bilder från kund vill de få samtliga bilder tillsammans, inte en
och en.
Det slarvas med korrektur hos Confetti. Det finns idag ingen fungerande rutin för korrekturhantering. Korrektur till kund sker på olika
sätt, Confetti föredrar korrektur via PDF. Idag ingår två korrekturer till
kunden i priset, övrig korrektur kostar extra (om inte Confetti är ansvarig). För korrektur som utförs inom företaget har Confetti en korrektur35
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lapp i både digital och tryckt form, denna används alltför sällan.
6.1.2 Analys av befintligt material
Efter arbetet med Brunpappersmetoden som Confetti utförde år 2000
anser de anställda att arbetsflödet har förbättrats tack vare processkartläggningen och rutinbeskrivningar. Till en början kände dock personalen
att processkartläggningen blev för omfattande. Rutinpärmens syfte har
inte heller uppfyllts eftersom den används sällan eller aldrig. Det beror
på att pärmen inte varit tillräckligt tillgänglig och de anställda då hellre
avstått från att titta i den. Orsaken till detta är snarare bekvämlighet än
att pärmen felplacerats.
6.1.3 Pilotprocess
Under genomgången av processkartan med Confetti diskuterades hur
arbetet fungerar idag samt var det kan behövas förändringar av arbetssättet samt nya rutiner. Den delprocess som Confetti valde som pilotprocess var PDF-hanteringen vid leverans av material till tryck.
I dagsläget producerar företaget PDFer främst vid annonsproduktion
mot tidningar, men de har märkt även en större förfrågan från tryckerier. Trycksaker, t ex broschyrer, skickas idag inte som PDFer utan som
rena InDesign-dokument.
Art directors har dålig kunskap om PDFer och deras användningsområde. Det förekommer en variation hos art directors gällande kunskap,
användning av icc-profiler samt användning av PDFer. I dagsläget
använder de olika arbetssätt och programvaror. Endast en av deras tre
Adobe-licenser är av senaste modellen, Adobe Creative Suite.
Problem som kan uppkomma är när annonser skickas som EPSer med
en bifogad lågupplöst PDF som syftar till att visa dispositionen. I de fallen uppfattar tidningen oftast att PDFen ska användas. Det är även tidsödande när arbetet med PDFer inte är en rutin i arbetsflödet.
Företaget spår att PDFer blir vanligare i framtiden. Kraven blir allt
högre från tryckerier att material ska levereras som tryckfärdiga PDFer.
Confetti anser att det krävs rutiner för hantering av PDFer och även iccprofiler.

6.2 Benchmarking
LD Hjälpmedels tips för ett lyckat arbete med processkartläggningen var:
- Fastställ vilka som är inblandade
- Gå ner på djupet med processen, snudda inte bara på ytan
- Dokumentera framtida förbättringsområden
- Markera t ex problem som uppkommer för att kunna gå
tillbaka och titta på dem i ett senare skede
- Fastställ rutiner där det behövs
- Förvara processkartor, rutiner och mallar digitalt samt gärna även i
en pärm. All personal ska kunna skriva rutiner samt göra
processkartor
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Råd som erhölls från LD Hjälpmedel gällande processhantering var bland
annat att arbetet med processer måste få ta tid. All personal ska involveras och alla måste sättas in i hur processhantering kan hjälpa det egna
företaget. Att få med all personal och få de att förstå är jobbigt men nödvändigt. Många anställda är så vana med hur deras arbete ser ut idag och
har ofta tunnelseende. Det tar tid för personalen att smälta och förstå att
utvecklingen kan gynna företaget.
Det är även viktigt att alla processer dokumenteras och att alla anställda lätt ska kunna skapa nya rutiner och processkartor själva. Dessutom
krävs en tydlig och lättförstådd dokumentation där anställda enkelt kan
se vad deras roll i processen är.

6.3 Framtaget material
6.3.1 Rutinmall
Rutinmallen är uppbyggd i Microsoft Word (se Bilaga C). Den är framtagen efter studier av material från SIS samt andra företags rutindokumentation.
6.3.2 Nya och förbättrade rutiner
Rutiner som togs fram i samtycke med personal på företag är (se Bilaga
D):
- Applicera icc-profil
- Installera icc-profiler
- Skapa en Postscriptfil från Adobe InDesign
- Installera Acrobat Distiller-inställningar
- Skapa en PDF med Acrobat Distiller
6.3.3 Illustrerat verksamhetssystem
Verksamhetssystemet har framställts
(se Bilaga B).

i

Microsoft

PowerPoint

6.3.4 Ekonomisk kalkyl
En kalkyl över utgifter och besparingar för utveckling av annonsproduktionen och PDF-hantering (se Bilaga E).
6.3.5 Ettårsplan
Ettårsplanen innefattar en utförlig beskrivning över hur Confetti bör
arbeta vidare med utvecklingen av verksamhetssystemet (se Bilaga F).
Den innefattar planering av aktiviteter indelat på fyra kvartal. I första
kvartalet bör en utförlig nulägesanalys utföras. Dessutom bör programvaran uppdateras och de nya rutinerna för PDF-hantering införas. I kvartal två bör Confetti välja ut en ny kritisk process att kartlägga och förbättra. Det illustrerade verksamhetssystemet ska implementeras på servern. För kvartal tre och fyra gäller fortsatt processkartläggning enligt
processmodellens arbetsmetod. Dessutom bör Confetti i kvartal tre se
över om ISO 9000 eller FR2000 är något de vill arbeta med. Slutligen bör
de även se över miljöarbetet i verksamheten.
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7 Slutsats
7.1 Analys av företaget
7.1.1 Analys av nuläget
En bedömning har gjorts att Confetti för framtida arbete med ett kvalitetsledningssystem behöver göra en noggrannare nulägesanalys av verksamheten. I tidningen Nytt om 9000 & 14000 – Kunskap om kvalitet,
miljö och verksamhetsutveckling, nr 118, maj 2003 finns en modell för hur
en sådan nulägesanalys kan genomföras (se Bilaga J). Confetti har tagit
del av den modellen och kommer själva att avgöra när de avsätter tid för
denna analys. De behöver även dokumentera en kvalitetspolicy. Till
hjälp kan de använda sig av Sju steg mot målet (se Bilaga L) en artikel ur
Nytt om 9000 & 14000 nr 116.
Det behövs en rutin för hur man ska arbeta med jobb som företaget inte
får. Confetti måste ta reda på anledningen till varför deras arbete inte är
intressant samt vad de kan göra för att förändra det. De bör se över hur
mycket tid som behövs för att göra dessa arbeten. Företagspresentationen som bifogas åt uppdragsgivare bör även förnyas och förbättras.
Confetti behöver se över hur de ska lyckas höja debiteringsgraden för
art directors. Dels måste de se över hur projektledarna räknar fram det
antal timmars arbete som uppskattas, och dels se över hur mycket tid
interna projekt tar samt om art directors på något sätt kan effektivisera
sitt arbete, t ex om de är alltför kräsna med resultatet av sitt arbete. För
att kunna höja debiteringsgraden måste de mäta, analysera, förändra och
följa upp.
Det krävs en tydlig arbetsbeskrivning gällande bildbehandling för art
directors. Den ska innefatta den repro som Confetti själva ska utföra
samt den repro som ska överlämnas åt tryckeriers reproavdelningar.
Dessutom krävs kompetensutveckling för att säkra att personalen kan
hantera arbetsuppgifterna.
För att förbättra den process då kunder levererar egna bilder till
Confetti bör en kravspecifikation tas fram som lämnas för kundens räkning. Den ska innehålla Confettis krav på bildkvalitet samt leveransmetod.
Confetti bör bestämma sig för en korrekturmetod och använda den konsekvent. Detta måste framgå tydligt på offerten och kunden måste
påminnas vid tredje korrekturen. Eftersom korrekturläsning inom företaget inte fungerar, trots skrivna rutiner, bör Confetti se över varför det
momentet inte fungerar samt föreslå nya rutiner.
7.1.2 Analys av befintligt material
Rutinpärmens innehåll har ingen logisk ordning och vissa rubriker säger
inte var eller när rutinen ska användas. Vissa rutiner (t ex bildbeställ ning, bildreturnering se Bilaga I) är för omfattande och skulle kunna
delas upp i flera delar för att skapa mer logik. I många fall saknas det
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syfte varför rutinen finns samt vad den ska underlätta. Dessa problem
åtgärdas genom att en rutinmall utformas och att rutinerna anpassas
efter denna. Ett illustrerat verksamhetssystem behövs för att skapa en
enkel struktur och en systematik kring processer och arbetsrutiner. Det
uppskattas av personalen att fokus sätts på en mindre del av verksamheten. Ett illustrerat verksamhetssystem förenklar processbeskrivningen
vilket underlättar för personalen vid användning.
7.1.3 Pilotprocessen
Företaget behöver investera i programvaror för att kunna hantera PDFer
på ett korrekt sätt.
Investeringen bör vara högt prioriterad och är ett måste för att art directors ska kunna arbeta på ett önskvärt sätt. Programvara som kräver uppgradering är Adobes programpaket. Företaget har idag tre licenser varav
en är senaste versionen, Adobe Creative Suite (innehåller Acrobat
Professional, Illustrator, InDesign, Photoshop, GoLive). De andra två
licenserna behöver uppdateras.
Tryckeriers PDF-inställningar och icc-profiler hämtas ofta enkelt på
respektive tryckeris webbplats. För annonsproduktion mot dagspress
finns den informationen att ladda ner på Tidningsutgivarnas webbplats.
Problem som behöver ses över vid arbete med PDF-hantering är arkiveringen. En ordentlig analys över behovet av materialarkivering krävs vilket bör generera nya och förbättrade rutiner hos företaget. Idag krävs tydligare direktiv till tryckerier och reproföretag om att original och RGB-bilder ska returneras. Dessutom måste stavning kontrolleras noggrant vid
arkivering så att projekt och bilder är lätta att hitta.

7.2 Framtaget material
Illustrering av Confettis verksamhetssystem har skapats i Microsoft
PowerPoint för att kunna visa Confetti hur de enkelt kan beskriva sitt ledningssystem. Detta för att förenkla dels för de egna anställda och dels för
kunder och andra intressenter. Systemet ska finnas tillgänglig på
Confettis server och den ska kompletteras med användbar dokumentation
såsom t ex rutinbeskrivningar. Därför har även en rutinmall tagits fram
som förslag för att förbättra och förenkla dokumentationen av rutiner.
7.2.1 Rutinmall
Rutinmallen (se Bilaga C) skapar förutsättningar för att rutiner alltid
dokumenteras på samma sätt. Det underlättar för de som utför rutinbeskrivningen samt de som använder dem.
7.2.2 Nya och förbättrade rutiner
De nya rutinerna (se Bilaga D) skapar förutsättningar för att personalen
ska arbeta på samma sätt. De underlättar även vid nyanställningar och
ger en tydlig avgränsning av arbetsuppgifter.
Om Confetti kommer att ISO-certifiera sig är det ett krav att rutiner
dokumenteras likartat. Vid revidering studeras dokumentation gällande
ledningsystemet.
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7.2.3 Illustrerat verksamhetssystem
Det illustrerade verksamhetssystemet (se Bilaga B) är lättöverskådligt
och lätt att vidareutveckla. I nuläget innefattar systemet en grov kartläggning över företagets huvud- och delprocesser varav annonsproduktionsprocessen är den mest utförliga. I processen som rör framställning
av annonser finns nya rutiner länkade för PDF-hantering.
Verksamhetssystemet syftar till att i framtiden innefatta företagets
hela verksamhet inklusive samtliga rutiner och övriga dokument. Det är
ett krav från standarder som t ex ISO 9000:2000 att samtliga processer
ska kartläggas och dokumenteras.
7.2.4 Ekonomisk kalkyl
Kalkylen (se Bilaga E) visar att investeringar i uppgradering av Adobes
programvaror samt utbildning av personal betalar av sig på ungefär nio
månader.
7.2.5 Ettårsplan
Ettårsplanen (se Bilaga F) fungerar som en mall för hur Confetti ska
arbeta vidare med utvecklingen av deras ledningssytem.
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8 Diskussion
Vid analys av den tidigare processkartläggningen som Confetti tog fram i
samband med Brunpappersmetoden år 2000, framkom att den inte är helt
aktuell idag. Det är viktigt att Confetti tar tag i den fortsatta utvecklingen av förstudien kring ledningsystemet direkt. De bör så snart som möjligt göra en nulägesanalys och ta fram de processer som de själva anser
vara viktigast eller lättast att förbättra. Ibland kan det vara bra att börja
med en process som snabbt ger resultat. Det gör att personalen ser att processarbetet verkligen fungerar och blir mer positiv till fortsatt utveckling.
Ett ledningssystem sköter inte sig själv, det måste underhållas och
utvecklas. Det är fel av företag som bygger upp ledningssystem enbart för
att kunderna efterfrågar det. Ledningssystemet ska byggas upp som ett
stöd till företaget att förbättra sin kvalitet och verksamhet.
PDSA-cykeln bör vara central i förbättringsarbetet. Det är viktigt att
verkligen analysera hur arbetet utförs idag och inte hur man tror/vill att
det ska se ut. Företag måste vara ärliga mot sig själva och inse sina brister och problem. Mätning ska ske innan förbättringen utförs, annars kan
man inte analysera vad förändringen gett för resultat. Det är viktigt att
kontinuerligt mäta och analysera de förändringar som görs i processerna.
Verksamhetssystemet för Confetti illustrerades i PowerPoint för att de
anställda lätt ska kunna arbeta vidare med och utveckla systemet. Vårt
första förslag var att lägga systemet på företagets intranät, men eftersom
Confetti inte har något ansåg vi att en PowerPoint-fil på deras server var
den bästa lösningen.
Rutinmallen är uppbyggd enligt rekommendationer från litteratur (Att
lyckas med processledning) samt LD Hjälpmedel. Det är viktigt att syftet
är klart och tydligt samt att en ansvarig finns för varje rutin.
Arbetsbeskrivningen måste vara kort och koncis samt skriven så att alla
ska förstå. Rutinerna måste användas för att man ska uppnå ett bra
arbetssätt. Det räcker inte med att skriva dem, de måste följas.
Rutinerna och mallen är skrivna i Microsoft Word av användarvänlighetsskäl. Vårt förslag är att godkända rutiner ska sparas som PDFer och
länkas till verksamhetssystemet i PowerPoint.
Det är en fördel att ha de senaste programvarorna från Adobe. Det förenklar arbetet mellan de olika programvarorna, eftersom uppbyggnaden
av programmen är likvärdiga vilket underlättar för kompabiliteten.
Vi valde att göra en kalkyl på investeringar som krävs. Detta för att se
på ett ungefär hur snabbt investeringen i nya program kan löna sig för
Confetti. Att de skulle tjäna in investeringen på nio månader är ett
utmärkt resultat vilket ger företaget en större anledning till att köpa in
de nya programvarorna.
Ettårsplanen hoppas vi Confetti kommer att ta del av och använda som
stöd. Efter det första året tror vi att ledningen och de anställda kommer
att vara så pass insatta i arbetet att de kan sköta det fortsatta arbetet på
egen hand. Det är viktigt att de verkligen avsätter tid för kvalitetsarbetet, det måste bli en prioriterad del av det dagliga arbetet.
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Bilaga A
Tidsplan
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Bilaga B
Illustrerat verksamhetssystem
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Bilaga C
Rutinmall
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Bilaga D
Nya rutiner
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Bilaga E
Budget för kvalitetsförbättringar i annonsproduktion
Omsättning per år ≈ 11,5 miljoner kr
Omsättning per timme (10 anställda) ≈ 5 400 kr
Omsättning per timme i AD-gruppen (3 anställda) ≈ 540 x 3 = 1 620 kr
Totala Utlägg: 60 360 kronor
Besparingar år 1: 84 240 kronor
Vinst: 23 880 kronor
Payoff: 9 månader
Investeringar i programvara:
2 uppdateringar av Adobes programpaket á 8 980 kr = 17 960 kr
Inlärning ny programvara:
Utbildning eventuellt av extern konsult heldag á 10 000 kr.
Tidsåtgång för inlärningstid: 10 h x 2 x 1 620 = 32 400 kr
Tidsbesparing genom ny programvara
Enkel snabb PDF-produktion 0,5 h/v = 26 h/år = 26 x 1 620
Kompatibla program
0,5 h/v = 26 h/år = 26 x 1 620
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Bilaga F
Ettårsplan för kvalitetsarbete
verksamhetsåret 2004/2005
Kvalitetsarbetet och processkartläggningen måste prioriteras och tilldelas resurser i verksamheten. Det krävs engagemang och tålamod att
uppnå önskvärda resultat med arbetet. Insatserna kommer dock att löna
sig i längden.
Se hela tiden kvalitetsarbetet som ett förbättringshjul. Det gäller för
såväl de mindre aktiviteterna, i form av delprocesskartläggning, som det
övergripande arbetet att uppnå företagets mål och visioner.
Kvartal 1 Planering av aktiviteter
- Arbeta fram en nulägesanalys för att finna riktning och mål
med Confettis kvalitetsarbete. Fastslå och skriv ner en
kvalitetspolicy gemensamt i arbetsgruppen. Ta hjälp av
Modell för nulägesanalys och Sju steg mot policy som återfinns i rapporten.
- Uppdatera Adobes programpaket. Inför nya arbetsrutiner
för framställning av PDFer i Acrobat Distiller. Mät genom en
uppskattning den tid som tidigare lagts ner på t ex returer
från tidningar pga felaktiga PDFer etc.
Genomgång av pågående aktiviteter
- Se över Confettis illustrerade verksamhetssystem
(i PowerPoint). Utvärdera processnamn, uppbyggnad etc. och
förbättra.
- Utvärdera rutinmall och skrivna rutiner för PDF-flödet och
förbättra. Utvärdera gamla rutiner och anpassa dessa efter
rutinmallen.
Kvartal 2 Planering av aktiviteter
- Välj ut en kritisk process, t ex bildbehandling, till pilotprocess att fortsätta processarbetet med. Kartlägg, lös problem,
dokumentera nya rutiner och förbättra. Följ gärna processmodellens fem faser för ett enkelt arbetssätt. Utnyttja
externa konsulter och rådgivare för t ex utbildning.
- Implementera det illustrerade verksamhetssystemet inklusive rutiner på Confettis server. De finns då tillgängligt för alla
anställda.
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Genomgång av pågående aktiviteter
- Följ upp de nya arbetsrutinerna med PDFer i annonsproduktionen. Mät den tid som läggs ner på t ex returer från
tidningar etc. Uppskatta om Confetti är nöjda med utvecklingen och om en förbättring skett.
Kvartal 3 Planering av aktiviteter
- Fortsätt processkartläggningen efter processmodellens
arbetsmetod.
- Bedöm huruvida ISO 9000 eller FR2000 är något Confetti
vill arbeta med. Ta reda på fakta och engagera all personal,
så att alla vet vad standarden ger för vägledning och vilka
krav den ställer på kvalitetsarbetet.
Genomgång av pågående aktiviteter
- Följ upp processarbetet. Uppskatta om Confetti är nöjda
med utvecklingen och om en förbättring skett vid föränd-ringen.
Kvartal 4 Planering av aktiviteter
- Fortsätt processkartläggningen efter processmodellens
arbetsmetod.
- Börja planera för miljöarbetet i verksamheten. Bedöm
huruvida ISO 14000 eller FR2000 är något Confetti vill
arbeta med. Ta reda på fakta och engagera all personal, så
att alla vet vad miljöstandarden ger för vägledning och vilka
krav den ställer på kvalitetsarbetet.
Genomgång av pågående aktiviteter
- Följ upp processarbetet. Uppskatta om Confetti är nöjda
med utvecklingen och om en förbättring skett.
- Följ upp arbetet med standarden som utgångspunkt och
säkra kvaliteten.
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Bilaga G
Arbetsplan
Den arbetsplan som presenterades för Confetti såg ut på följande vis:
Projektarbetet kommer i huvudsak innefatta följande moment:
- Utvärdering och hjälp till kartläggning och fastställning av
Confettis huvudprocesser, stödprocesser och delprocesser. Detta
behöver göras i samråd med de anställda som känner till
verksamheten.
- Val av en delprocess som innehåller problem och är i behov av
förbättring. Även detta görs i samråd med Confetti. Delprocessen
behöver definieras och kartläggas noggrant. Särskilda rutiner för
alla aktiviteter behöver fastställas. Dessa ska fastställas enligt en
rutinmall som projektgruppen framställer. Rutinmallen behöver
godkännas av Confetti och sedan användas för fortsatt arbete med
att dokumentera rutiner i verksamheten.
- Förslag på hur verksamhetsbeskrivningen kan utformas i exempelvis PowerPoint. Verksamhetsbeskrivningen ska innehålla sambandet mellan alla aktiviteter och processer, inklusive fastställda och
godkända rutiner, samt gärna kvalitetspolicy och kvalitetsmål etc.
Verksamhetsbeskrivningen kan t ex ligga på Confettis server för
anställda att enkelt navigera sig i för att t ex se över särskilda
rutiner för en aktivitet.
- Beskrivning av hur arbetet på Confetti genomförs samt hur det kan
förbättras i en slutlig rapport. Rapporten kommer dessutom att
redogöra för hur ledningssystem kan se ut allmänt i ett grafiskt
företag. Rapporten är främst till för projektgruppens examinator och
handledare att bedöma, men kan även fungera som ett hjälpmedel
för Confetti i sitt fortsatta arbete med sin verksamhetsförbättring.
Följande måste Confetti bistå arbetet med:
- Studera den befintliga trycksaksprocessen tillsammans. Är det så
arbetet fungerar idag? Var uppkommer mest problem?
- Avsätta tid för möten med projektgruppen. Mötena bör ske grupp vis, t ex alla art directors för sig. Syftet är att gå igenom en process,
t ex trycksaksprocessen som redan en gång blivit kartlagd, och låta
alla beskriva hur de uppfattar att de arbetar idag. Tillsammans kan
då processen lättare fastställas. Dessutom kan eventuella problem
tas upp och diskuteras för att se vilken delprocess som kan behöva
ytterligare granskning.
- Välja ut en delprocess som är problematisk och fastställa rutiner för
de olika arbetsmomenten, efter rutinmallen. Vi dokumenterar rutinbeskrivningar för de aktiviteter som kräver det i den delprocessen.
- Diskutera eventuella kvalitetsmål och/eller visioner. Vad skulle
Confetti vilja uppnå med ett kvalitetsarbete?
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Bilaga H
Information till Confetti
Kvalitetsledningssystem
Ett angreppssätt för att utveckla och införa kvalitetsledningssystem
består av flera steg:
- Att ta reda på kunders krav och förväntningar
- Upprätta organisationens kvalitetspolicy och kvalitetsmål
- Fastställa vilka processer och ansvar som erfordras för att uppnå
kvalitetsmålen
- Fastlägga mätmetoder för den verkan varje process har när det
gäller att uppnå kvalitetsmålen
- Tillämpa mätmetoderna för att bestämma den aktuella verkan hos
varje process
Sammanfattning av ISO 9000:2000
ISO 9000:2000 innehåller grundprinciper för kvalitetsledning samt specificerar begrepp och termer för ett kvalitetsledningssystem. Standarden
bygger på åtta principer för kvalitetsledning
- Kundfokus – Organisationer är beroende av sina kunder och bör
därför förstå aktuella och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders förväntningar.
- Ledarskap – Högsta ledningens ansvar är bland annat att ge bevis
på sitt åtagande när det gäller utveckling och förbättring av
kvalitetsledningssystemet genom att:
• Till organisationen meddela betydelsen av att kundkrav liksom
krav enligt lagar och förordningar uppfylls
• Upprätta kvalitetspolicyn samt kvalitetsmålen
• Utföra ledningens genomgångar
• Säkerställa att nödvändiga resurser finns tillgängliga
- Medarbetarnas engagemang – Personal på alla nivåer är organisationens främsta tillgång och deras fulla engagemang medför att
deras kunnande kan användas för organisationens bästa
- Processinriktning – Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när
samhörande resurser och aktiviteter hanteras som en process
- Systemangreppssätt för ledning – Att fastlägga, förstå och hantera
ett system av samhörande processer för ett givet mål bidrar till att
organisationen blir effektiv
- Ständiga förbättringar – Alltid ett mål i organisationen
- Faktabaserade beslut
- Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
De åtta principerna som finns i ISO 9000 bör genomsyra verksamheten
men främst ligga till grund för uppbyggnad och utveckling av kvalitetsledningssystem.
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ISO 9000:2000 har ett ledningsperspektiv och helhetsbild. Tonvikten ligger på ledarskap, kundfokusering och förbättringsarbete. Standarden
behandlar ständiga förbättringar men utför dem inte. Standarden kan
endast utgöra en plattform för arbetet medan organisationen måste
åstadkomma en kultur av ständigt förbättringsarbete.
Att endast certifiera sin organisation skapar inte några långsiktiga
konkurrensfördelar. När väl konkurrenterna också är certifierade försvinner fördelarna om inte systemet används på ett bra sätt. När certifieringen används som en språngbräda och innehållet blir en vägledning
för förbättringsarbetet kompletterat med processyn och en tydlig och central kundfokusering kan en organisation bli framgångsrik. Det är inte
certifieringen i sig som ger bra kvalitet utan hur man utnyttjar innehållet i standarden. En standard kan inte ge bra ledarskap och kultur, det
måste organisationen göra.
För att införa ett kvalitetsledningssystem ska företaget enligt
standarden:
- Identifiera de processer som erfordras för kvalitetsledningssystemet
- Fastställa ordningsföljden och samverkan mellan dessa processer
- Fastställa de kriterier och metoder som krävs för att säkerställa att
processerna fungerar och styrs på ett verkningsfullt sätt
- Säkerställa att sådan information är tillgänglig som erfordras för
att stödja funktion och övervakning av dessa processer
- Mäta, övervaka och analysera dessa processer samt vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma planerade resultat och ständig
förbättring
Olika typer av dokumentation används i ett
kvalitetsledningssystem:
- Dokument som ger information, både internt och externt om organisationens kvalitetsledningssystem och dess uppbyggnad
- Kvalitetsplaner, dokument som beskriver hur kvalitetsledningssystemet tillämpas på en specifik produkt, ett projekt eller kontrakt.
- Rutiner, dokument som ger information om hur enskilda aktiviteter
skall utföras
- Redovisande dokument, dokument som ger bevis för att vissa aktiviteter är utförda och visar på erhållna resultat
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Bilaga I
Befintliga rutiner i rutinpärmen
- Beställningar
- Power Point
- Nytt jobb i Adjob
- Scanning av skissbilder
- Arkiv och referensex
- Bildkvalitet från kund
- CD-bränning
- Korrekturtecken
- Skärmkalibrering
- Arkivering CD – CD finder
- Bildbeställning, -redovisning, -returnering
- Arbete utöver projekt
- Tid- och materialrapportering
- Bildarkivering
- Nytt företag i Adjob
- Retrospect – Återskapa filer
- Säkerhetsrutin
- Arbetsmiljö – synundersökningar
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Bilaga J
Modell för att genomföra inledande
analys av företag
Denna modell är hämtad ur SIS tidskrift Nytt om 9000 & 14000 –
Kunskap om kvalitet, miljö och verksamhetsutveckling, nr 118, maj 2003.
Modellen är en av många befintliga. Självklart kan man välja att arbeta
med hela modellen eller delar av den.
Syftet med modellen är att få ordentlig kunskap om den egna organisationens nuläge så att skapandet av ledningssystem får en bra start.
Genom analysen identifierar man de grundläggande orsakerna till verksamhetens ledningssystem. Den ger ett underlag för att kunna fatta faktabaserade beslut om ledningssystemets inriktning.
ISO-standarden talar om förebyggande åtgärder, och detta arbetssätt
medför att man börjar sitt arbete med typiska förebyggande åtgärder;
man fastställer grundvärden, bedömer omgivningen, ser över egna möjligheter etc.
Dessutom får man kunskap om vad som är betydande kvalitetsaspekter så att det sker fokusering på just dessa viktiga aspekter. Erfarenhet
visar att ledningssystemets effektivitet ökar om företaget har kännedom
om vad som är deras framgångsfaktorer och viktiga områden.
Svaren på de flesta frågorna/problemen/möjligheterna finns normalt
redan i företaget. Konsten är att finna dessa svar.
Analysen indelas i fyra områden:
1. Förutsättningar och förhållande till kunder och andra intressenter.
2. De egna affärsambitionerna och målsättningarna.
3. Den egna förmågan och möjligheter att motsvara kundernas behov
och de egna affärsambitionerna.
4. Skapa en handlingsplan för att identifiera processer och sammanfoga dem i ett system.
1. Förutsättningar och förhållandet till marknaden
(ISO 9001/9004 avsnitt 0, 5.1, 5.2, 6.1, 7.2)
- direktiv och utgångspunkter
- underlag
- marknadssituationen
- vilka kunderna är
- kundernas behov; nu och i framtiden
Frågorna ska utvärderas med: Svar, Styrka/svaghet, Konsekvens,
Slutsats
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Vilken är ägarsituationen idag?
Hur ser de styrande direktiven ut från ägare?
Vilka förutsättningar kommer från myndigheter/lagkrav?
Vad säger branschorganisationen som företaget tillhör om framtidsutsikterna?
Hur ser de ekonomiska och finansiella förutsättningarna ut?
Hur ser pengaflödessituationen ut?
Vilka är de egna mest betydande resurserna?
Hur ser styrka/svagheter ut rörande resurserna?
Vilka investeringar är nödvändiga de närmaste åren?
Hur ser förhållandet till viktiga leverantörer/partners ut?
Hur ser marknadspotentialen ut?
Vilka är de dominerande aktörerna?
Hur utvärderas omvärlden?
Hur utvecklas marknaden? Förändringar?
Vilka är våra största kunder?
Hur stor andel av totala inköpen svarar dessa största kunder för?
Varför är just dessa de största kunderna?
Vilka är de mest lönsamma kunderna?
Andel av köp? Förändringar?
Varför är de mest lönsamma?
Hur ser kunderna ut med avseende på storlek, geografisk belägenhet,
affärsinriktning?
Vilken rörlighet finns i kundstocken?
Vilka kunder försvinner?
Varför försvinner de?
Vilka nya tillkommer?
Varför tillkommer dessa nya kunder?
Vilka förändringar i kundbehov kan utläsas av kundernas köp de senaste tre åren?
Vilka övriga trender kan ses?
Hur får man kunskap om kundernas behov de närmaste åren?
2. Företaget måste kunna klargöra vad de vill med sin verksam het
(ISO 9001/9004 avsnitt 5.3, 5.4, 7.2)
- affärsambitionerna
- målsättningar
- möjligheter
Frågorna ska utvärderas med: Svar, Styrka/svaghet, Konsekvens,
Slutsats
Hur har företagets utveckling sett ut de senaste 10-5-2 åren?
Vilka planer finns för expansion/neddragning/outsourcing/köp?
Hur är företages ambitioner utryckta i strategidokument, visioner,
affärsidé etc?
Vilka är de egna största framgångsfaktorerna?

Jenny Lind
Karin Forssman
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Förstudie kring ledningssystem vid reklambyrån Confetti

Hur skiljer sig dessa faktorer gentemot konkurrenternas faktorer?
Hur är framgångsfaktorerna harmoniserade med förhållandet till marknaden?
Hur förändras den egna marknadspositionen?
Vilka marknadssegment är de mest intressanta?
Hur ser konkurrenssituationen ut och vad gör konkurrenterna?
Vilka kunder skulle man vilja ha som man inte har just nu?
Varför har man inte dessa kunder?
Hur köper framtidens kunder?
3. Därefter kombineras analysen av kundsituation med de egna
ambitionerna
(ISO 9001/9004 avsnitt 4.1, 4.2, 5.1-5.5, 6.2-6.4, 7.1, 7.2, 8.2, 8.5)
- möjligheter att möta kundernas behov och skapa egna goda affärer
Frågorna ska utvärderas med: Svar, Styrka/svaghet, Konsekvens,
Slutsats
Hur ser företagets marknadsstrategi ut?
Hur har affärsidén tagits fram och värderats? Bedömd livslängd?
Hur sker övergripande planering för att förstå och omhänderta kundönskemål?
Vilka resurser finns för kundkontakt?
Hur ser den egna produktportföljen ut?
Vilket tempo finns i framtagningen av nya produkter?
Hur står sig produkterna i förhållande till övriga utbudet på marknaden?
Hur ser medarbetarstrukturen ut?
Vilken kompetens finns? Rörlighet?
Vilken kompetens fordras för att nå förväntade resultat?
I vilken utsträckning är lokaler och utrustning lämpliga?
Hur ser den egna finansiella situationen ut?
Var finns kapacitetstak och var finns outnyttjad kapacitet?
Hur bör produktiviteten förändras de närmaste åren?
Vilken förmåga till förnyelse finns i företaget?
Hur ser förändringsbenägenheten ut?
Vilka av de nuvarande affärsverksamheterna är lönsamma?
Vilka affärsdelar ger flest nöjda kunder?
Vilka skillnader finns mellan en ideal marknadssituation i förhållande
till befintlig situation?
Vilka ambitioner har ledningen de närmaste åren rörande kundstocken?
Hur kommuniceras dess ambitioner inom organisationen?
Hur sker kommunikation med kunderna?
Vilka möjligheter/hinder finns för en framgångsrik framtid?
Vilket framtidsscenario är det mest troliga?
Vad fungerar bra/mindre bra för närvarande?
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När frågorna är besvarade:
- Fastställ vilka förväntningar som finns på ledningssystemet
- Gå vidare med viktiga processer i den egna verksamheten. Det kan ske
med hjälp av nedanstående matris. Nedanstående processer är bara
exempel och kan självklart anpassas till den egna verksamheten.
Glöm inte att koppla de föregående frågorna till utvecklingen av lösningar i ledningssystemet. Svaren på dessa frågor påverkar hur ledningssystemet bör formas för att åstadkomma den framtid som företaget önskar.
Processidentifieringen och utvecklingen av ledningssystemet är inte
bara en slumpmässig handling utan baseras på en genomtänkt strategi.
Utgångspunkterna kan vara det som tagits fram vid nulägesanalysen.
Observera att nulägesanalysen inte bara ger ett statiskt nuläge utan
även försöker få kunskap om framtiden och vad som förväntas av den
egna verksamheten i framtiden.
En del processer behöver mer eller mindre snabba förbättringar, där
uppdrag ges till någon lämplig intern eller extern kraft att säkerställa
denna förbättring. Tidsaspekter bör korreleras med projektplanen.
Matriserna kan laddas ner som ett Word 2000-dokument på
http://www.sis.se/nonf.
Process (Bedöm påverkan på nedanstående av de framtagna sva ren under 1-3)
Följande punkter ska utvärderas utifrån: Nuläge, Förbättringsbehov,
Ansvar, Tid, Rapport till:
Affärsidé och verksamhetspolicy
Organisation/ansvar och befogenheter
Mötesstrategi och underlag för beslut
Identifiering och fördelning av resurser
Personalplanering, kompetensutveckling
Intern och extern kommunikation
Ekonomistyrning
Miljöledning
Marknadsföring
Försäljning
Konstruktion/utveckling
Inköp
Teknik
Kontroll och provning
Omprövning/förbättring
Uppföljning
Förebyggande åtgärder
Samverkan mellan processer
Kartläggning och analys av informationen
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Bilaga K
ISO 9001:2000 i kortform
Denna bilaga är hämtad ur Nytt om ISO 9000 & 14000, nr 99, april 2001.
Syftet med denna kortform av ISO 9001 är att ge en enkel och begriplig
kunskap om vad standarden innehåller så att det snabbt går att sätta sig
in i standardens helhet och delar.
4 Ledningssystem för kvalitet
4.1 Allmänna krav
Identifiera de processer som ledningssystemet omfattar och säkerställ att
processerna styrs på ett sådant sätt att de ger avsedda resultat.
4.2 Dokumentationskrav
Beskriv innehållet i ledningssystemet med hänsyn till verksamhetens
behov. Tillse att dokument av alla typer är giltiga och tillgängliga.
5 Ledningens ansvar
5.1 Ledningens åtagande
Högsta ledningen visar företagets ambitioner och säkerställer att systemet får den verkan som förväntas. Högsta ledningen utvärderar systemeffektivitet och genomför systemförbättringar.
5.2 Kundfokus
Högsta ledningen säkerställer att kunders krav fastställs och uppfylls
med målet att öka kundtillfredsställelsen.
5.3 Kvalitetspolicy
Innehållet i policyn speglar verksamhetens inriktning och pekar på vilka
faktorer som värderas högt för att resultaten ska bli bra. Policyns innehåll ska alltid vara aktuellt och giltigt.
5.4 Planering
Kvalitetsmål sätts inom relevanta områden och är mätbara. Den övergripande planeringen av ledningssystemet genomförs för att ständigt tillse
att systemet är lämpligt för sitt syfte.
5.5 Ansvar, befogenheter och kommunikation
Ansvar och befogenheter fastställs och tydliggörs för berörda. En representant för ledningen har speciella uppgifter i systemet. Information om
viktiga faktorer kommuniceras genom lämpliga media.
5.6 Ledningens genomgång
Högsta ledningen utvärderar systematiskt – med utgångspunkt från
information om olika former av resultat och synpunkter – om ledningssystemet är lämpligt för sitt ändamål. Beslut om förbättringar tas och
genomförande säkerställs.
6 Hantering av resurser
6.1 Tillhandahållande av resurser
Resurser som medverkar i ledningssystemet för att nå avsedda effekter
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identifieras och fördelas.
6.2 Personalresurser
All personal ska ha erforderlig kompetens för sina uppgifter. Åtgärder
genomförs för att säkerställa detta. Medarbetare måste förstå sin roll i
ledningssystemet.
6.3 Infrastruktur
Den infrastruktur (lokaler, administration, hård och mjukvara, stödtjänster etc) som erfordras för verksamheten identifieras, tillhandahålls
och underhålls.
6.4 Verksamhetsmiljö
Den miljö som verksamheten bedrivs i ska vara lämplig för sitt syfte och
medverka till att kunden får det kunden begärt.
7 Produktframtagning
7.1 Planering av produktframtagning
För att klara av att producera och utföra tjänster sker en planering av
alla processer som medverkar. Planeringen visar även var utvärdering
genomförs så att resultatet ständigt motsvarar det man tänkt sig.
7.2 Kundanknutna processer
Organisationen fastställer kundernas önskemål, bedömer möjligheten att
motsvara önskemålen och fastlägger tillsammans med kunden innehållet
i överenskommelsen med kunden. Kanaler för ömsesidigt informationsutbyte säkerställs.
7.3 Konstruktion och utveckling
När konstruktion/utveckling är nödvändig planeras – på basis av erforderliga underlag – hur genomförande och utvärdering av resultat kan
ske.
7.4 Inköp
Organisationen fastställer behov av inköp, väljer lämplig leverantör, specificerar vad som önskas och kontrollerar att man får det som beställts.
7.5 Produktion av varor och utförande av tjänster
Alla faktorer och aktiviteter som ingår för att genomföra
produktionen/tjänsteutförandet är systematiskt genomtänkta så att
utfallen blir enligt definierade önskemål.
7.6 Behandling av övervaknings- och mätutrustning
Mätutrustningen måste vara lämplig för sitt ändamål och ge korrekta
mätvärden.
8 Mätning, analys och förbättring
8.1 Allmänt
Planeringen av mätning och förbättring sker i syfte att få kunskap om
faktiska förhållanden och underlätta faktabaserade beslut om förbättring.
8.2 Övervakning och mätning
Graden av kundtillfredsställelse, processernas förmåga att åstadkomma
planerade resultat och produkternas motsvarande av krav, övervakas och
mäts. Vid revisioner undersöks om ledningssystemet är lämpligt och
effektivt.
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8.3 Behandling av avvikande produkter
Endast produkter som motsvarar önskemål får gå vidare till nästa led.
Produkter som avviker från krav tas om hand och åtgärdas på systematiskt vis.
8.4 Analys och information
Organisationen fastställer vilken information som visar hur ledningssystemet fungerar och vilka källor som ger denna information.
Informationen bearbetas och analyseras för att ge underlag för beslut om
åtgärder.
8.5 Förbättring
Förebyggande åtgärder används för att förhindra uppkomst av avvikelser, korrigerande åtgärder används för att eliminera uppkomna avvikelser och ständiga förbättringar genomförs överallt.
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Bilaga L
Sju steg mot målet
Bilagan är hämtad ur artikeln Vägen till en fungerande kvalitets- och mil jöpolicy, Peter Fabricius ur Nytt om 9000 & 14000, nr 116 mars 2003,
kunskap om kvalitet, miljö och verksamhetsutveckling.
En kvalitetspolicy ska vara tydlig, slagkraftig och kunna förstås av alla
som verkar i företaget. Den ska ge uttryck för ledningens intentioner
kring verksamhetens inriktning, den ska ge en överordnad vägledning för
alla aktiviteter och processer i företaget, liksom för alla dess medarbetare. Dess nyckelord bör vara enkelhet, tydlighet, samstämmighet med
affärsidé, värderingar och visioner – och sist men inte minst mätbarhet!
Varje policy bör helt enkelt utformas så att varje uttalande genererar
konkreta åtgärder inåt i företaget.
1. Samla information
Börja med att samla in rikligt med information om ämnen som företagets
affärsidé, aspekter och värderingar, problemområden, styrkor, svagheter,
kundkrav, specifika krav i standarden, etc.
2. Strukturera informationen
Nästa steg blir att strukturera informationen i ett mindre antal ämnesområden – kundernas krav, företagets profil, viktiga förbättringsområden, konkurrensfördelar osv.
3. Lägg »ribban«
Därefter är det den högsta ledningens uppgift att definiera vilka kravnivåer som ska gälla inom de olika ämnesområdena.
4. Ta fram mätverktyg
För att kunna bedöma om vägen mot målen följs behövs mätverktyg.
Nästa steg blir därför att ta fram ett utkast till definitioner av de mättal,
delmål och aktiviteter som man räknar med behövs för att uppnå och
bibehålla önskade nivåer inom de olika ämnesområdena.
5. Ta ett helhetsgrepp på texten
Vid det här laget bör förutsättningarna finnas för att kunna formulera en
sammanhållen policytext med helhetssyn där koncisa uttalanden kopplas
till de mätbara parametrar som föreslagits.
6. Fastställ
Företagets högsta ledning bör sedan fastställa policyn med alla mål, mättal, aktiviteter och resurser som en enda helhet.
7. Uppdatera löpande
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Minst en gång om året bör ledningen därefter revidera policypaketet i sin
helhet, för att säkerställa att den ligger i linje med företagets aktuella
inriktning, affärsplan och inte minst budget.
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