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Förord 
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Sammanfattning 
Akzo Nobel Decorative Coatings i Sege, är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 
14001 och ISO 9001. Våren 2003 lanserade företaget produkten Tinova VX som blev en 
försäljningssuccé. Efter den framgångssagan uppkom idén att studera 
produktutvecklingsprocessen för att få kunskap om användandet av ledningssystemen på 
företaget.  
 
Huvudsyftet med examensarbetet består i att analysera var de starka respektive svaga 
sidorna finns i företagets miljö- och kvalitetsledningssystem för att se var det finns 
förbättringsmöjligheter. Det andra syftet är att undersöka mervärdet av att integrera 
ledningssystem samt förutsättningarna för att integrera miljö- och 
kvalitetsledningssystemen, antingen enbart för Akzo Nobel Decorative Coatings, eller 
gemensamt med Akzo Nobel Industrial Coatings. 
 
Många delar i ledningssystemen användes och fungerade väl i praktiken vid arbetet med 
Tinova VX. Exempel på dessa starka sidor är att; produkten testades storskaligt, den 
färdiga produkten var innovativ och miljöanpassad och reklamationerna har 
dokumenterats.  
 
Däremot så finns det delar som fungerade mindre bra, antingen på grund av att rutiner 
inte följdes eller för att det saknas rutiner i ledningssystemen. En svaghet i systemen är att 
det finns för lite som berör produktutvecklingsprocessen. I arbetet med att ta fram dessa 
rutiner är det viktigt att företaget tar vara på erfarenheterna från projektet Tinova VX.  
 
En annan svaghet är förankringen av ledningssystemen på företaget. Medvetenhet om och 
engagemang för ledningssystemen bör höjas, förslagsvis genom utbildning.  
 
Det förefaller som om företaget internt har mycket att vinna på att integrera 
ledningssystemen i form av ökad användarvänlighet samt att företaget slipper dubbla 
dokument. Förutsättningarna för att integrera ledningssystemen inom företaget är goda. 
En integrering mellan företagen är något mer problematisk men samtidigt kan lärandet 
bli större. 
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Abstract 
The company Akzo Nobel Decorative Coatings in Sege, have certificates for environment 
and quality management systems according to ISO 14001 and ISO 9001. During spring 
2003 they launched a new product, Tinova VX, which became a success. By studying the 
product development process, knowledge about the systems and the usage of them could 
be gained.   
 
The main purpose of this thesis is to analyse the strong and weak sides of the 
management systems and thus investigate what kind of possibilities there is to improve. 
The second purpose is to examine the surplus of integrating management systems and the 
conditions to integrate the environment and quality management systems, either at Akzo 
Nobel Decorative Coatings solely or jointly with Akzo Nobel Industrial Coatings. 
 
The results show that parts of the management systems were used with good results 
during the product development process of Tinova VX. For example the product was 
tested large-scale, the developed product was innovative and environmentally friendly and 
the reclamations have been well documented.  
 
On the contrary there were parts that went less well, either because people did not follow 
routines or because the lack of routines. One weakness in the systems is that there are too 
little about the product development process. When working out those routines it is 
important that the company make the most of the experiences from the Tinova VX 
project.  
 
Another weakness is the support for the management systems. The awareness and 
engagement for the systems should be raised supposedly by education.  
 
It seems like the company have a lot to gain by integrating their management systems. 
An integrated system is user-friendlier and the company does not need double documents. 
The conditions for integrating the management systems within the company are good. 
Integrating the systems jointly with ANIC are more complicated but at the same time 
more knowledge could be gained. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet ges först en bakgrund till problemområdet som behandlas i examensarbetet. 
Därefter följer en problematisering utifrån företaget som examensarbetet utförs på, syftena presenteras 
och avgränsningarna definieras. 
 

1.1 Bakgrund 
Idag är det vanligt att företag är miljö- och kvalitetscertifierade och att de i sin tur ställer 
krav på sina leverantörer och deras ledningssystem. 

1.1.1 Ledningssystemens historik 
Användandet av ledningssystem började på 1950-talet inom det amerikanska försvaret. 
Tidigare hade de haft egna kontrollanter ute hos sina leverantörer för att övervaka att 
kvaliteten höll måttet. Det var dock ett betungande arbete och för att komma ifrån det 
kom idén att leverantörerna istället skulle kunna bevisa att man följt en viss plan i 
arbetet. Planen skulle uppfylla vissa villkor som köparen ställde och dessa villkor blev 
ursprunget till kvalitetssystemen inom amerikanska försvaret och inom NATO. 
Storbritannien och Kanada m.fl. byggde vidare på de här idéerna och utvecklade 
nationella standarder. Det är de som blivit föregångare till ISO 9000-serien.  
 
ISO står för Internationella standardiseringsorganet och gav 1987 ut tre standarder för 
kvalitetssystem avsedda att användas i förhållandet mellan kund och leverantör. Dessa 
standarder översattes av SIS, Standardiseringen i Sverige, och publicerades som svensk 
standard. Den ursprungliga versionen har omarbetats två gånger sedan dess och den 
senaste versionen är ISO 9000:20001, som kom ut i december 2000.  
 
Vad gäller miljöledningssystem så har det sedan 70-talet funnits system i internationella 
företag som motsvarar dagens miljöledningssystem enligt ISO 14000 eller EMAS2. 
Initiativet till standardiseringsarbetet, som så småningom blev ISO 14000, togs av det 
internationella näringslivet i samband med förberedelserna inför FN-konferensen om 
miljö och hållbarhet i Rio de Janeiro 1992.3

1.1.2 Från ordervinnare till kvalificerare 
Under de första åren innebar det en stor konkurrensfördel att kunna visa upp ett miljö- 
eller kvalitetscertifikat för sina leverantörer och kunder. Det var någonting nytt och de 
företag som tidigt certifierade sig framträdde säkerligen som seriösare i sitt miljö/kvalitets 
-arbete än sina konkurrenter. Därför blev själva certifikatet i sig huvudsyftet med 
certifieringen för många företag. Det var alltså inte säkert att företagen arbetade i 
enlighet med sitt ledningssystem bara för att de råkade ha ett. 
                                                       
1 Sandholm L. (1999) Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. (s.123) 
2 EMAS (The Eco Management and Audit Scheme) är en EU-förordning om ett frivilligt system för 
miljöstyrning och miljörevision. 
3 Naturvårdsverket (2003) Effektivare miljöledningssystem. Rapport 5304. (s.19) 
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Idag då det är mycket vanligare att företag är certifierade, åtminstone inom kvalitet och 
troligtvis även inom miljö, innebär inte ett certifikat en naturlig konkurrensfördel. I en 
rapport från Naturvårdsverket (2003)4 konstateras att utvecklingen verkar ha gått från 
att miljöledningssystem varit ett starkt konkurrensmedel till att nu vara något som 
företag förväntas ha. Ett certifikat har alltså snarare blivit en kvalificerare än en 
ordervinnare och detsamma gäller kvalitetsledningssystem. I och med det har även 
företagens krav på systemen förändrats. 
 
Att vara miljö- eller kvalitetscertifierade kostar mycket pengar och då är det inte bara 
själva certifikatet i sig, utan allt arbete för att planera och genomföra certifieringen och 
alla revisioner osv. som kostar. Eftersom ett certifikat från början innebar en sådan 
konkurrensfördel i sig så ifrågasattes inte kostnaderna så mycket. Men i takt med att 
certifikatens styrka som konkurrensmedel har avtagit så har de certifierade företagen 
börjat att ställa högre krav på nyttan av systemen. Eftersom att de kostar mycket så 
måste de verkligen få andra kostnader i företaget att minska för att vara meningsfulla. 

1.1.3 Integrering av ledningssystem 
Förutom miljö- och kvalitetsledningssystem så kan företag även ha ett ledningssystem för 
arbetsmiljö. Dessutom har det tillkommit nya standarder som täcker in områden som 
informationssäkerhet och etik. Det är krävande att driva flera ledningssystem parallellt 
och därför väljer många företag att integrera eller samordna sina system till ett 
verksamhetssystem.   
 

1.2 Problematisering 
På Akzo Nobel Decorative Coatings (ANDC) i Sege, är de inte nöjda med hur företagets 
miljö- och kvalitetsledningssystemen fungerar idag och de är angelägna om att få dem att 
fungera bättre.5 Det finns ett intresse av att undersöka vad som fungerar bra med 
systemen och vad som fungerar dåligt. Ett ledningssystem fungerar bra då både teori och 
praktik stämmer överens. Rutinerna är genomtänkta och välformulerade och de anställda 
arbetar enligt dem. Ett ledningssystem fungerar dåligt då det antingen saknas rutiner som 
borde finnas i ledningssystemen eller finns rutiner som inte följs. Genom att ta reda på 
vilka delar av företagets ledningssystem som fungerar dåligt så kan även 
förbättringsmöjligheterna i systemen identifieras. 
 
Våren 2003 lanserade ANDC en produkt som hade utvecklats i Sege och som vid 
lanseringen var unik på marknaden. Den blev på kort tid en försäljningssuccé och några 
månader efter lanseringen, på ett internrevisormöte, så kom idén upp att låta en 
examensarbetare titta på produktutvecklingsprocessen. Var det tack vare, oberoende av 
eller trots företagets miljö- och kvalitetsledningssystem som produkten hade blivit så 

                                                       
4 Naturvårdsverket (2003) Effektivare miljöledningssystem. Rapport 5304. (s.39) 
5 Företaget gjorde år 2002 en intern enkätundersökning, bland ca 35 avdelningsansvariga, för att ta reda på 
hur de uppfattade ledningssystemen. Resultatet därifrån visade att de inte var nöjda med systemen och att de 
bland annat uppfattades som jobbiga och tungarbetade. 
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lyckosam? Genom att studera produktframtagningsprocessen, och hur de inblandade 
använde sig av ledningssystemen, så skulle det kunna ge kunskap om vad som fungerar 
bra respektive mindre bra i användandet av ledningssystemen. Utifrån de erfarenheterna 
skulle det även vara möjligt att se vad som behöver förbättras. 
 
Man har även börjat fundera på att integrera sina ledningssystem, antingen inom 
företaget eller gemensamt med Akzo Nobel Industrial Coatings (ANIC) och vill ta reda 
på vilka förutsättningar som finns för att göra det. För att göra det är det intressant att 
dra lärdomar av andra tillverkande företag. Varför valde de att integrera sina 
ledningssystem, hur gjorde de och vad blev resultatet? 
 

1.3 Syfte 
Examensarbetet består av två syften: 
 
Huvudsyftet med examensarbetet består i att analysera var de starka respektive svaga 
sidorna finns i företagets miljö- och kvalitetsledningssystem för att se var det finns 
förbättringsmöjligheter.  
 
Det andra syftet är att undersöka mervärdet av att integrera ledningssystem samt vilka 
förutsättningar som finns för att integrera miljö- och kvalitetsledningssystemen, antingen 
enbart för Akzo Nobel Decorative Coatings, eller gemensamt med Akzo Nobel Industrial 
Coatings. 
 

1.4 Avgränsningar 
Med avseende på det första syftet så utförs examensarbetet som en fallstudie. Fallet som 
undersöks är produktframtagningsprocessen, lanseringen samt den första 
försäljningssäsongen av färgen Tinova VX. Teorin bakom fallstudier beskrivs utförligare i 
metodkapitlet. 
 
För det andra syftet så fokuserades undersökningen på erfarenheterna från andra 
tillverkande företag som infört ledningssystem och därför gjordes en benchmark. 
 

1.5 Läsanvisningar 
Beroende på vem som läser detta examensarbete så varierar det vilka kapitel som kan vara 
av intresse. Därför ges här förslag på hur arbetet kan läsas. 
 
Examensarbetet har utförts på uppdrag av ett företag och för läsare därifrån är troligen 
inledningen, de empiriska delarna, analyserna och slutsatserna av intresse.  
 
För de läsare som är intresserade av att lära sig mer om ämnet är det lämplig att läsa den 
teoretiska referensramen. 
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2. Metod 
Här redogörs och motiveras vilka metoder som användes för examensarbetet och det praktiska 
tillvägagångssättet beskrivs.    
 

2.1 Val av ämne 
Akzo Nobel Decorative Coatings i Sege, kom med uppslagen till det här examensarbetet.  
 
Dels är de inte nöjda med hur företagets ledningssystem fungerar i nuläget och är 
angelägna om att få dem att fungera bättre. Med det här examensarbetet ville de få 
analyserat var de starka respektive svaga sidorna finns i ledningssystemen för att på så vis 
även kunna se var det finns förbättringsmöjligheter. För att förankra studien i 
verkligheten föreslog de att framtagningsprocessen av produkten Tinova VX, som 
lanserades våren 03, skulle undersökas med avseende på hur de inblandade hade använt 
sig av ledningssystemen. 
 
Dessutom ville företaget undersöka vilka fördelar integrerade ledningssystem medför 
samt förutsättningarna för att integrera ledningssystemen, antingen inom företaget eller 
tillsammans med Akzo Nobel Industrial Coatings. Framför allt fanns ett intresse av att 
dra lärdomar från företag med integrerade ledningssystem.  
 

2.2 Vetenskapligt tillvägagångssätt 
Olika typer av metoder ger olika sorters data. Primär data är den som forskaren själv 
samlar in genom exempelvis intervjuer, experiment eller enkätundersökningar. Sekundär 
data däremot är skrivet material som tagits fram av andra. 

2.2.1 Primär data 

Fallstudie 

Utifrån det första syftet som examensarbetet skulle uppfylla så föll det sig naturligt att 
använda fallstudien som angreppssätt. Fallstudier är exempel på kvalitativa tekniker, vilka 
används om man vill skapa förståelse för ett specifikt ämne, en specifik händelse eller 
situation6. Det som karakteriserar en fallstudie är att den går på djupet vilket också gör 
att det blir möjligt att upptäcka saker som inte hade blivit synliga vid en mer 
övergripande undersökning. Dessutom fokuserar en fallstudie på relationer och processer 
och är därmed också lämpad till att studera en komplex process som en 
produktframtagning, vilken skulle undersökas i examensarbetets första syfte. Slutligen 
tillåts forskaren att i fallstudien använda sig av alla metoder och källor som kan tänkas 
intressanta. 
 

                                                       
6 Björklund, M. och Paulsson, U. (2003) Seminarieboken –att skriva, presentera och opponera (s.63). 
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Benchmark 

Med avseende på det andra syftet så gjordes en extern benchmark på andra företag inom 
liknande/samma bransch med integrerade ledningssystem. Varför hade de valt att 
integrera sina system, hur hade de gått tillväga och vad var resultatet?  
 
När det gäller hur och varför något skall förändras så kan benchmarking utgöra en 
inspirationskälla ingående i ett större förändringsprojekt. Det kan också utgöra det 
huvudsakliga instrumentet för förbättring, gärna kopplat till det lärande som uppstår vid 
vidareutveckling av benchmarking till benchlearning.7

 

Intervjuer8

Den huvudsakliga metod som användes för att införskaffa primär data till det här 
examensarbetet var intervjuer.  
 
Det fördelaktiga med intervjuer är att de ger detaljerad information, är flexibla, kräver 
enkel utrustning och medför hög validitet eftersom data kan kontrolleras under tiden de 
samlas in. De nackdelar som intervjuer för med sig är att de är tidskrävande, framför allt 
analysen av data. Dessutom kan intervjuaren och kontexten påverka tillförlitligheten på 
ett negativt sett, intervjuerna baseras på vad folk säger istället för vad de gör och 
bandspelaren kan verka hämmande. 
 
Det finns olika typer av intervjuer att använda sig av. Vid en strukturerad intervju har 
forskaren frågor som bestämts i förväg, tas upp i en bestämd ordning och som utformats 
på så sätt att svaren från olika respondenter blir jämförbara. Vid en semistrukturerad 
intervju har forskaren med sig en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor 
som ska besvaras under intervjun. Däremot ska forskaren uppträda flexibelt vad gäller 
ämnenas ordningsföljd och ge den intervjuade tid att gå in på djupet när hon/han 
besvarar frågorna. Betoningen på intervjun ligger på den intervjuade som får utveckla 
sina synpunkter, svaren är öppna. En ostrukturerad intervju har formen av ett samtal där 
forskarens frågor kommer upp under intervjuns gång.  
 
Forskningsintervjuer kan genomföras på olika sätt, t.ex. via telefon eller genom personlig 
direktkontakt. 
 
Under intervjun kan forskaren välja mellan att banda, göra fältanteckningar eller att 
memorera vad som sägs. Bandning är positivt eftersom det exakt återger vad som sagts 
under intervjun. Risken med att banda är dock att informanten blir hämmad i sina svar 
ifall frågorna är av en känslig karaktär. Fältanteckningar är mindre hämmande än 
bandning, men ökar risken för feltolkning av svaren eftersom att anteckningarna är 
forskarens subjektiva tolkning i stunden. Memorering är motsatsen till bandning vilket 
minimerar risken för att respondenten blir hämmad men samtidigt ökar risken för 
feltolkningar. 
                                                       
7 Karlöf, B. (1999) Benchmarking i verkligheten (s.43) 
8 Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken (s.132-163) 
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Då forskaren använder sig av intervjuer för att samla information finns det risk för att en 
så kallad intervjuareffekt påverkar svaren. Intervjuareffekten kan uppstå på grund av 
skillnader mellan forskaren och informanten i exempelvis ålder, kön, etnicitet eller 
utbildningsnivå. Risken för denna effekt blir större ju känsligare frågorna är och ju större 
anknytning dessa frågor har till skillnaderna. 

2.2.2 Sekundär data 

Litteraturstudier 

Den teori som användes i examensarbetet syftade huvudsakligen till att ge förståelse för 
områdena som skulle studeras, såväl hos forskaren som hos läsaren.  
 
Den information som fås från litteraturstudier är sekundärdata, dvs. uppgifterna har 
oftast tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger för den aktuella studien Det är 
därför extra viktigt vid litteraturstudier att vara medveten om att informationen kan vara 
vinklad eller inte heltäckande. Likaså kan de sökrutiner som används, t.ex. vilka databaser 
och sökord som används, medföra att litteraturunderlaget blir ofullständigt.9  
 

2.3 Handgripligt tillvägagångssätt 

2.3.1 Litteraturstudier 
I inledningsskedet av examensarbetet studerades standarderna för miljö- och 
kvalitetsledningssystemen ISO 9001 och 14001 parallellt med ledningssystemen på Akzo 
Nobel Decorative Coatings. Detta för att få en grundläggande kunskap om hur 
standarderna är uppbyggda, vilka krav de ställer på företagen som använder sig av dem 
samt för att få en uppfattning om hur företaget hade utformat sina ledningssystem.  
 
Genom hela arbetet har ledningssystemen på ANDC studerats för att få kunskap om de 
rutiner som finns för de olika funktionerna som intervjuades för examensarbetet. Denna 
kunskap behövdes för att formulera relevanta frågor till intervjuerna samt för att 
analysera ledningssystemens starka respektive svaga sidor. 
 
För att hitta relevant litteratur för examensarbetet gjordes sökningar i 
bibliotekskatalogerna på universitetsbiblioteket i Lund. Sökorden som bland annat 
användes var kvalitet, miljö, ISO 9000, ISO 14000, ledningssystem, tillverkande företag, 
integrerade ledningssystem, samordnade ledningssystem.  
 
För att få uppslag till passande litteratur kontaktades även en del sakkunniga, dels 
handledaren på skolan som gav uppslag till metodiklitteratur och en lärare på LTH som 
verkar inom området kvalitetsteknik. 
 
                                                       
9 Björklund, M. och Paulsson, U. (2003) Seminarieboken –att skriva, presentera och opponera (s.67). 
 

7 



Därutöver har litteratur införskaffats genom sökningar på Internet. Endast dokument 
från webbplatser som verkar seriösa har använts. 

2.3.2 Intervjuer  

Val av informanter 

Första syftet: Det första syftet bestod, vilket beskrivits tidigare, i att analysera var de starka 
respektive svaga sidorna finns i företagets miljö- och kvalitetsledningssystem för att på så 
vis kunna se var det finns förbättringsmöjligheter. Denna analys skulle dessutom 
genomföras utifrån en verklig produktframtagningsprocess för att se hur man i de olika 
delprocesserna hade arbetat i enlighet med företagets ledningssystem. För att få en bra 
bild av hela framtagningsprocessen behövdes därför minst en person i varje delprocess 
(marknad/försäljning, forskning och utveckling, inköp, produktion, lager och distribution) 
intervjuas. De första informanterna som valdes ut var processägarna för respektive 
delprocess. De fick i sin tur rekommendera vilka som borde intervjuas i nästa steg, så med 
utgångspunkt i den informationen valdes ytterligare informanter ut. Sammanlagt 
intervjuades tretton personer varav tolv från de olika processerna samt företagets VD. 
Dessutom gjordes tre verifierande intervjuer med operatörer från produktionen. Antalet 
informanter som intervjuades per delprocess har medvetet varierat på grund av att 
delprocesserna har varit olika involverade i produktutvecklingsprocessen.  
 

Process Antal informanter 
Marknad 3 

Forskning och utveckling 3 
Inköp 2 

Produktion 3 (+3 verifierande) 
Lager och distribution 1 

 
Tabell 2:1 Fördelningen av informanter från processerna 

 
Andra syftet: De kriterier som sattes på företagen som skulle intervjuas var först och främst 
att de skulle ha integrerade ledningssystem. Dessutom var det viktigt att företagen inte 
skulle skilja sig alltför mycket från ANDC för att få generaliserbara resultat, därför valdes 
tillverkande företag med mer än 100 anställda. Sammanlagt utfördes intervjuer på fyra 
företag och vid samtliga tillfällen var det kvalitets- eller miljöchefen på företaget som 
intervjuades. 
 

Intervjufrågor 

Frågorna utarbetades i samråd med handledarna på företaget och på skolan. De 
formulerades på ett neutralt sätt för att inte vara ledande. 
 
Första syftet: Frågorna vid de interna intervjuerna var uppdelade i tre delar; den första 
bestod av funktionsspecifika frågor rörande arbetet med Tinova VX, den andra delen 
behandlade kommunikationen under arbetet med Tinova VX och den tredje delen rörde 
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personliga åsikter om arbetet med Tinova VX, ledningssystemen i det dagliga arbetet 
samt utbildning.  
 
Andra syftet: Samma frågor ställdes vid samtliga externa intervjuer. De avsåg att få svar på 
varför företagen hade valt att integrera sina ledningssystem, hur de hade gått tillväga, 
vilka resultat som hade uppnåtts samt vad de utifrån sina egna erfarenheter skulle vilja ge 
för goda råd till andra företag som ska integrera sina ledningssystem 
 

Utförande av intervjuerna 

Intervjuerna utfördes som semistrukturerade forskningsintervjuer. Detta eftersom det fanns 
vissa fasta frågor som skulle besvaras samtidigt som intervjuerna inte skulle vara alltför 
styrda utan lämna utrymme till informanten och de följdfrågor som dess svar kunde 
komma att leda till. 
 
För att få så hög kvalitet på informationen från intervjuerna genomfördes intervjuerna 
huvudsakligen som personliga intervjuer, det vill säga öga mot öga och enbart med en 
informant åt gången. Dessutom utfördes två stycken gruppintervjuer vid 
informationsinsamlandet till det andra syftet. Platsen för intervjuerna var oftast på 
informantens kontor eller något konferensrum om han/hon ansåg att det var lämpligare 
och de varade i 1-2 timmar.  
 
För att undvika feltolkningar av intervjudata så bandades intervjuerna. Dessutom 
kompletterades de med minnesanteckningar skrivna direkt efter varje intervju. För att 
minimera risken för att informanterna skulle bli hämmade så fick de själva bestämma om 
intervjun skulle bandas. Alla intervjuer utom en bandades. 

Intervjuareffekt 

Nästan samtliga av informanterna var medelålders män med förhållandevis höga 
befattningar. Det fanns alltså många skillnader mellan mig som forskare och de personer 
som intervjuades. Med tanke på de ämnen som diskuterades under intervjuerna så är det 
trots allt inte särskilt troligt att de påverkade intervjuerna i någon större utsträckning. 

2.3.3 Behandling av empirin 
Intervjuerna nedtecknades noggrant utifrån de bandinspelningar som gjorts.  
 
Första syftet: De delar av intervjuerna som rörde produktframtagningsprocessen 
sammanställdes på ett additivt sätt för respektive process. Det ansågs lämpligt med tanke 
på att läsaren då lättare kan följa arbetsgången för varje process för sig. För de frågor som 
rörde kommunikationen under produktframtagningsprocessen, samt de frågor som rörde 
ledningssystemen i det dagliga arbetet och utbildning så sammanställdes resultaten från 
samtliga interna intervjuer. Dessutom gjordes utifrån intervjuerna en kort och 
övergripande sammanfattning av produktframtagningsprocessen för att ge läsaren 
perspektiv på arbetet. 
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Andra syftet: Empirin från intervjuerna med de externa företagen sammanfattades, dels för 
varje företag och varför de hade valt att integrera sina ledningssystem, hur de hade gått 
tillväga och vilket resultat som hade uppnåtts. Dessutom gjordes en sammanfattning över 
de goda råd som företagen vill ge till andra företag som ska integrera sina ledningssystem.  
 

2.4 Influerande faktorer 

2.4.1 Att skriva med uppdragsgivare 
Kravet på författarens förmåga till självständighet blir större vid uppdragsuppsatser. En 
uppdragsgivare kan komma att påverka uppsatsen uppläggning och genomförande i ett 
antal olika avseenden.  
 
Organisationer är i de flesta fall mindre intresserade av metodfrågor än vad akademin är. 
Detsamma gäller i viss mån teorigenomgången. Vid uppdragsuppsatser ökar kraven på 
sammanfattningar och läsanvisningar, eftersom uppsatsen ska kunna läsas av personer 
med olika bakgrund och intresse, 10 därför har läsanvisningar givit i inledningskapitlet av 
rapporten. 
  

2.5 Studiens kvalitet 
Validitet, reliabilitet och objektivitet kan ses som mått på en studies trovärdighet.11

2.5.1 Validitet 
Validitet – i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta. 
 
Flera åtgärder gjordes för att uppnå en hög validitet på examensarbetet: 
Dels var personerna som intervjuades för examensarbetet nyckelpersoner som hade 
kunskapen att svara på frågorna som ställdes och intervjufrågorna utformades så tydligt 
och neutralt som möjligt.  

 
Dessutom gjordes flera intervjuer inom samma delprocess och flera stycken externa 
företag intervjuades. Intervjuinnehållet kunde således kontrolleras med andra intervjuer 
för att se om det fanns någon överensstämmelse och kallas datatriangulering. Resultaten i 
rapporten baserades på teman som uppkom i flera intervjuer, inte på något som framkom 
i enbart en intervju. 

2.5.2 Reliabilitet  
Reliabilitet – graden av tillförlitlighet i mätinstrumenten, dvs. i vilken utsträckning man 
får samma värde om man upprepar undersökningen. 
 

                                                       
10 Björklund, M. och Paulsson, U. (2003) Seminarieboken –att skriva, presentera och opponera 
11 Björklund, M. och Paulsson, U. (2003) Seminarieboken –att skriva, presentera och opponera (s.59) 
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Vad gäller reliabiliteten, så bör den i en kvalitativ analys ses mot bakgrund av den unika 
situation som råder vid undersökningstillfället. Kvalitativa forskare använder sällan ordet 
reliabilitet, istället får begreppet validitet en vidare betydelse.12  
 
För en hög reliabilitet har varje informant fått läsa en sammanfattning av intervjun med 
densamme för att kontrollera att det inte skett något missförstånd. Datatriangulering 
bidrar också den med höjd reliabilitet. Dessutom kan reliabiliteten höjas genom att 
forskaren i rapporten explicit redogör för forskningens mål och premisser, hur den 
genomfördes och resonemanget bakom de beslut som fattades. 

2.5.3 Objektivitet 
Objektivitet – i vilken utsträckning värderingar påverkar studien. 
 
För en hög objektivitet har rapporten författats så ärligt som möjligt och värdeladdade 
ord har undvikits.  

2.5.4 Generaliserbarhet 
På grund av att detta är en kvalitativ studie som syftar till att nå djupare kunskap om 
specifika händelser, så är möjligheterna till generalisering lägre än för kvantitativa studier. 
 

                                                       
12 Patel, R. och Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. 
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3. Teoretisk referensram 
I teorikapitlet beskrivs syftena med miljö- och kvalitetsledningssystem samt vilka krav de ställer på 
företagen som använder sig av dem. Åtta kvalitetsledningsprinciper presenteras, de utgör stöttepelare i 
kvalitetsledningssystemet och används i analyskapitlet för analysen av företagets ledningssystem. 
Dessutom beskrivs sambanden mellan olika ledningssystem, vilka anledningar som finns att integrera 
dem och vilka risker det för med sig.   
 

3.1 Kvalitetsledningssystem
 
Denna standard anger krav på ett ledningssystem för kvalitet i de fall en organisation 

a) behöver visa sin förmåga att ständigt tillhandahålla produkter som uppfyller kundkrav och 
tillämpliga författningskrav och 

b) avser att öka kundtillfredsställelsen genom att systemet tillämpas på ett verkningsfullt sätt. 
Detta innefattar att organisationen tillämpar processer för att ständigt förbättra systemet 
och att den säkerställer att krav från kunder och tillämpliga författningskrav uppfylls.13 

 

3.1.1 Syfte 
Kvalitetsledningssystem byggs ofta upp för att få kontroll över produktionen av en 
produkt eller tjänst. Genom detta kan man reducera eller undvika onödiga kostnader, 
kvalitetsbristkostnader. Det är inte ovanligt att dessa kan uppgå till 20-40 procent av ett 
företags omsättning. Vidare innebär ett kvalitetsledningssystem att man på ett 
systematiskt sätt och fortlöpande arbetar med att förbättra verksamheten.14

 
Kvalitetssystemet omfattar alla kvalitetspåverkande aktiviteter. Det visar i vilket 
förhållande dessa aktiviteter står till varandra. Härigenom bildar kvalitetssystemet ett 
nätverk av rutiner som skall följas i arbetet med varornas och tjänsternas kvalitet.15

3.1.2 Krav 
Ett ledningssystem för kvalitet är ett verksamhetssystem där alla aktiviteter i en 
organisation påverkar kvaliteten på produkterna. Att ha ett ledningssystem för kvalitet 
innebär att man har en uppbyggd struktur från ledningen och nedåt för hur man arbetar 
med kvalitetsfrågor. Vidare har man fasta rutiner för verksamheten som dokumenteras i 
en kvalitetsmanual. Att systemet fungerar över tiden säkerställs genom internrevision. 
Företag som väljer att följa en standard för sitt kvalitetsledningssystem kan anlita ett 
ackrediterat certifieringsorgan för de återkommande externa revisionerna av systemet.16

 
                                                       
13 ISO 9001:2000. (s.8) 
14 IVF (2001) Samordna era ledningssystem. IVF-skrift 01815. 
15 Sandholm L. (1999) Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. (s.237) 
16 http://www.sis.se/ 
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Kvalitetsledningssystemet ska klargöra:  
 

• Företagets organisation och hur ansvaret och befogenheter är fördelade. 
• Hur företaget förvissar sig om att såväl företaget som kunder är klara över vad de 

kommit överens om. 
• Hur produktionen och alla stödfunktioner styrs för att minimera riskerna att 

vidareförädla felaktigheter. 
• Hur företaget på ett systematiskt sätt, utifrån fastställd policy och mål arbetar 

med ständiga förbättringar av verksamheten. 
• Hur företaget håller ordning och reda på dokumentation.17 

 

3.1.3 Resultat 
Ledningssystem för kvalitet hjälper organisationer att öka kundtillfredsställelsen. Till följd 
av förändringar hos kundens behov och förväntningar, av ökande konkurrens och av 
tekniska framsteg drivs organisationer att ständigt förbättra sina produkter och processer. 
Angreppssättet med kvalitetsledningssystem uppmuntrar organisationer att analysera 
kundkrav, fastlägga de processer som bidrar till att åstadkomma en produkt som är 
godtagbar för kunden och att styra dessa processer. Ett ledningssystem för kvalitet kan ge 
grunden för ständig förbättring för att öka tillfredsställelsen hos kunder och andra 
intressenter.18

 

3.1.4 Kritik och förbättringsmöjligheter 
Den senaste omarbetningen av ISO 9000-standarderna var färdig i december 2000. De 
huvudsakliga nyheterna däri är det fokus som gjorts på högsta ledningens engagemang, 
vikten som lagts vid processmodellen, ständig förbättring och ökande nytta för kunder 
såväl som för övriga intressenter. Dessutom har kraven på antalet dokumenterade rutiner 
sänkts i ISO 9001:2000,19 det är viktigare att det finns en bra verklighet än en bra 
dokumentation av denna verklighet. Det är ute i verkligheten som kundnytta skapas 
liksom förbättring av miljöbelastningen.20

 
I en licentiatavhandling vid Linköpings universitet hävdar forskarna Poksinska och 
Dahlgaard följande: Kvalitetsledningssystem uppbyggda på kraven i ISO 9001:2000 
skiljer sig inte från förra ISO-standarden om organisationer inte har intern motivation att 
införa standarden. Det är också möjligt att certifiera sig mot ISO 9001:2000 utan att 
ändra någonting i organisationen. Om det stämmer, menar Poksinska, kan ISO 
9001:2000 ersättas med följande text: 

1. Standardisera praktiken 
2. Beskriv standarden 

                                                       
17 IVF-skrift 01815 (2001) Samordna era ledningssystem 
18 http://www.sis.se/ 
19 http://www.sis.se/ 
20 SIS Forum (2000) Att integrera ledningssystem. 
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3. Följ beskrivningen 
 
De undersökta företagen har enligt Poksinska inte sett kvalitetsledningssystemet som ett 
verktyg för att leda och förbättra processer, utan som ett system för att skapa, bevara och 
uppdatera dokument. En stor potential för förbättring av nuvarande situation ligger hos 
certifieringsprocessen, menar Poksinska. Om en revisor fokuserar på det dokumenterade 
systemet och inte beaktar förbättringsarbete, tenderar företagen att göra detsamma.21

 

3.1.5 Åtta kvalitetsledningsprinciper22

Inför arbetet med revideringen av ISO 9000-familjen gjordes omfattande undersökningar 
hos framgångsrika företag för att få reda på vilka grundprinciper man tillämpat för 
utformningen av lyckosamma kvalitetsledningssystem. Undersökningarna resulterade i 
åtta kvalitetsledningsprinciper som utgör stöttepelare i ISO 9001:2000.23  Analysen av 
ledningssystemen på ANDC, i det här examensarbetet, är strukturerad enligt dessa 
principer. 
 

 
 
Figur3:1 De åtta kvalitetsledningsprinciperna är stöttepelare i en lyckad kvalitets- och 

miljöstrategi. (Figur: egen) 

                                                       
21 Seminariedokument från SFK-Östs seminarium ”ISO 9001:2000 – kejsarens nya kläder?”. 
22 En modell med snarlikt innehåll finns presenterad i boken ”Kvalitet från behov till användning” av 
Bergman B. och Klefsjö B. (1991). Även SIQ, institutet för kvalitetsutveckling, har en modell som syftar till 
att hjälpa organisationer med att utvärdera och förbättra sin verksamhet. Även denna modells grundläggande 
värderingar är till mångt och mycket samma som de åtta kvalitetsprinciperna. Därmed förefaller det som att 
innehållet i dessa principer, dvs. uppfattningarna om vad som krävs för ett lyckat kvalitetsarbete, är allmänt 
vedertagna i kvalitetsbranschen. Det talar för att de åtta kvalitetsprinciperna är en lämplig modell att 
använda vid analys av ett företags miljö- och kvalitetsledningssystem. 
23 http://www.sis.se/   
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Princip 1: kundfokus 

Alla organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå nuvarande och framtida 
kundbehov, bör uppfylla kundkrav och sträva efter att överträffa kundens förväntningar.24

 
Kvalitet måste värderas av kunden, den slutliga användaren, och ställas i relation till 
dennes behov och förväntningar. Att sätta kunden i centrum innebär alltså att man tar 
reda på vad kunden vill ha genom marknadsundersökningar och sedan systematiskt under 
produktutveckling och tillverkning försöker uppfylla dessa förväntningar. 
 
Centreringen till kunder gäller inte enbart den externa kunden, den slutliga användaren. 
Även inom företaget har varje medarbetare kunder, interna kunder. Deras behov för att 
göra ett gott jobb ska också tillfredsställas. Ett försök att åstadkomma en hög extern 
kvalitet trots en låg intern kvalitet är dömt att misslyckas.25

 
 

Princip 2: ledarskap 

Ledare åstadkommer enhetlighet när det gäller organisationens syfte, inriktning och interna miljö. 
De skapar den miljö vari personalen kan engageras fullt ut för att uppnå organisationens mål.26

 
En kvalitetsstrategi i ett företag måste bygga på ledningens ständiga engagemang för 
företaget och stödja kvalitetsaktiviteter både ekonomiskt, moraliskt, och med 
ledningsresurser. Om inte ledningen i handling visar att kvalitet är minst lika viktigt som 
exempelvis direkta kostnader och leveranstider kommer inte heller medarbetarna i 
företaget att göra en sådan värdering. Med företagsledningens engagemang för kvalitet 
som grund kan en framgångsrik kvalitetsstrategi byggas upp.27

 
 

Princip 3: medarbetarnas engagemang 

Medarbetare på alla nivåer utgör organisationens främsta tillgång och deras fulla engagemang 
medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa.28

 
För att kvalitetsstrategin i företaget skall lyckas fordras att alla engageras i arbetet att 
tillfredsställa kunden med en ständigt förbättrad kvalitet. Både den interna kunden, nästa 
kugge i produktframtagningsprocessen, och den externa kunden, slutanvändaren, skall 
tillfredsställas.29

                                                       
24 http://www.sis.se/   
25 Bergman B. och Klefsjö B. (1991) Kvalitet från behov till användning (s. 19-21) 
26 http://www.sis.se/   
27 Bergman B. och Klefsjö B. (1991) Kvalitet från behov till användning (s. 18-19) 
28 http://www.sis.se/   
29 Bergman B. och Klefsjö B. (1991) Kvalitet från behov till användning (s. 28) 
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En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha 
förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll 
i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat som skall 
uppnås. 
 
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom 
samverkan på flera plan och i olika avseenden ta tillvara på kompetenser och erfarenheter 
hos såväl medarbetare som hos kunder, leverantörer, partners, ägare och huvudmän.30

 
 

Princip 4: processinriktning 

Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när sammanhörande resurser och aktiviteter hanteras som en 
process.31

 
Organisationens verksamhet skall ses som processer som skapar värde för kunderna. 
Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och 
arbetsorganisation, och lägger grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling.32

 
Traditionellt är verksamheten i företag organiserad med avseende på specialiserade 
funktioner som produktutveckling, inköp, produktion, marknadsföring och service. En 
sådan funktionell organisation är vertikal och hierarkisk och risken finns att den leder till 
avdelningstänkande med reviruppdelning och suboptimering som följd.  
 
Arbetet med produkter följer oftast flöden som går på tvären genom den funktionella 
organisationen och samma gäller flödena av information och kommunikation. 
Verksamheten bedrivs således i horisontella processer men ofta är ingen ansvarig för dessa 
processer. Funktionerna ges mål och tilldelas resurser, vilket inte gäller horisontella 
processerna. Följden blir en suboptimering. Det finns en risk att man inte når full 
kundtillfredsställelse och att processerna blir ineffektiva. Allt fler företag har funnit att en 
processorientering av verksamheten leder till bättre kundtillfredsställelse och 
effektivitet.33

 

                                                       
30 http://www.siq.se 
31 http://www.sis.se/   
32 http://www.siq.se 
33 Sandholm L. (1999) Kvalitetsstyrning med totalkvalitet (s.81-82) 
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Figur 3:2 Exempel på hur en process kopplar samman olika avdelningar inom en organisation.34

 
arje aktivitet eller verksamhet som tar emot en insats och omvandlar denna insats till ett 

ssa 

V
utfall bör anses vara en process. I stort sett alla aktiviteter eller verksamheter som berör 
framställningen av en vara eller utförande av en tjänst är att betrakta som processer. För 
att en organisation eller ett företag ska kunna fungera måste de identifiera och styra ett 
antal sammanhängande processer. Resultatet av en sådan process utgör ofta insats för 
nästkommande process. Det är den systematiska identifikationen och styrningen av de
processer samt deras inbördes relationer som kallas för "processinriktning". De reviderade 
standarderna i ISO 9000-serien är baserade på just denna tankegång vilken är i linje med 
de vägledande "kvalitetsledningsprinciperna".35

 
 

PROCESS A

PROCESS C

PROCESS B PROCESS D

Insats
till A Insats till B

Utfall
från A

Insats till C
Utfall
från  C

Utfall
från B Insats  till D

Utfall
från  D

Utfall från andra
processer

Utfall från andra
processer

 
Figur 3:3 Exempel på ett generellt processflöde36

 

                                                       
34 ISO (2003) ISO 9000 Introduktion och produktstöd: Processinriktning i ledningssystem – Vägledning (s.6) 
35 http://www.sis.se/ 
36 ISO (2003) ISO 9000 Introduktion och produktstöd: Processinriktning i ledningssystem – Vägledning 
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Det finns många processer i vilka mer än en funktion eller avdelning är delaktiga, så är 

s. 

t 

ör att styra processers samverkan kan det vara lämpligt att skapa en 
är sammansatt av 

rincip 5: systeminriktad ledningsmodell 

anhängande processer för ett givet mål bidrar till 

ag behövs systemtänkandet mer än någonsin eftersom vår värld blir alltmer komplex. 
 

nvändandet av principen ”systeminriktad ledningsmodell” leder typiskt till; att 
tivt, en 

rincip 6: ständig förbättring 

är ständig förbättring.42

et finns alltid ett sätt att få bättre kvalitet till en lägre kostnad. Denna grundregel för 

t 

                                                      

vanligen fallet med huvudprocesser. Risken är då stor att ingen känner ansvaret för hur 
den totala processen fungerar och vad den åstadkommer, en så kallad processägare sakna
För processer där det förekommer en dominerande funktion eller avdelning tas det ofta 
för givet att chefen för denna är ansvarig, utan att det är klart utsagt. Man riskerar då at
det blir en fokusering på den dominerande funktionens eller avdelningens arbete och inte 
på vad som är bäst för den totala organisationen. För att minska risken för en sådan 
suboptimering är det lämpligt att utse personliga ägare till huvudprocesserna. Varje 
processägare har totala ansvaret för sin process.37

 
F
"processledningsgrupp" som har överblick över samtliga processer och 
representanter för var och en av de samverkande processerna.38

 
 

P

Att fastlägga, förstå och hantera ett system av samm
att organisationen blir verkningsfull och effektiv.39

 
Id
Systemtänkande är en disciplin för att se helheter. Den hjälper oss att se samband mellan
olika företeelser istället för att se dom som skilda ting, att se förändringsprocesser och 
mönster i stället för stillbilder.40

 
A
organisationen skapar och strukturerar det system som uppfyller målen mest effek
förståelse för det ömsesidiga beroendet mellan de olika processerna inom organisationen, 
att organisationen identifierar och definierar hur specifika aktiviteter inom systemet ska 
verka, ständig förbättring av systemet genom mätning, analys och utvärdering.41

 
 

P

Ett varaktigt mål för organisationen 
 
D
kvalitetsförbättringar gäller förvånansvärt ofta. I många fall kan mycket enkla åtgärder 
åstadkomma dramatiska effekter i såväl höjd kvalitet som i minskade totalkostnader. De

 
37 Sandholm L. (1999) Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. (s.112) 
38 ISO (2003) ISO 9000 Introduktion och produktstöd: Processinriktning i ledningssystem – Vägledning. (s.9) 
39 http://www.sis.se/  (4/2-04) 
40 Senge P. (1990) Den femte disciplinen. (s.72) 
41 http://www.sis.se/  (4/2-04) 
42 http://www.sis.se/  (4/2-04) 
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finns många möjligheter som står till buds för att höja kvaliteten utan att öka kostnaden 
genom att ta tillvara på vunnen kunskap.43

 
En studie vid Linköpings universitet har hittat fyra viktiga faktorer som bidrar till att 
skapa engagerade medarbetare i arbetet med förbättringar. Den första handlar om att 
resultaten av förbättringsarbetet framhävs på ett bra sätt. Den andra faktorn är att 
medarbetarna har tillräckliga kunskaper om hur stödsystemet för arbetet med ständiga 
förbättringar fungerar. Faktor nummer tre är att ständiga förbättringar framhävs som en 
viktig del av den dagliga agendan, och den sista faktorn är att högsta ledningen måste 
vara engagerad i arbetet med ständiga förbättringar.44

 
Nilsson (1999) ger en bild av hur de fick fart på arbetet med ständiga förbättringar på 
konfektyrföretaget Candelia 1993-1995. Hans budskap är: 
 

• Fråga efter idéer och ge snabba svar. 
• Fokusera på handling. 
• Alla får lämna in förslag om allting, även VD. 
• Uppmuntra samarbete, dvs. att lämna in förslag tillsammans. 
• Cheferna ska via sitt ledarskap stimulera idéer och se till att de genomförs. 
• Se ständiga förbättringar som ett hjälpmedel för kommunikation och 

utbildning.45 
 
 

Princip 7: faktabaserade beslut 

Verkningsfulla beslut baseras på den logiska eller intuitiva analysen av data och annan 
information.46

 
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste 
inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att 
uppfylla sina mål och för att tillfredsställa sina kunder. En hörnsten i modern 
kvalitetsstyrning är att alltid basera beslut på fakta, som är väl underbyggda, och att inte 
låta slumpfaktorer ha en avgörande betydelse. Görs inte det kan 
produktutvecklingsprocessen lätt bli ett affärsmässigt misslyckande. En orsak till att ett 
utvecklingsprojekt misslyckas kan vara att man inte tillräckligt ordentligt tagit reda på 
vad kunderna faktiskt vill ha och vad de är beredda att betala för. En annan orsak kan 
vara att man inte har haft tillräcklig kunskap om produkten innan man släppt den på 
marknaden.  
 
Det blir allt viktigare att man redan i samband med utvecklingen av produkter skapar 
förutsättningar för en hög kvalitet. En ändring i ett tidigt skede av produktutvecklingen 

                                                       
43 Bergman B. och Klefsjö B. (1991) Kvalitet från behov till användning (s. 25-28) 
44 Ahlström, Joakim och Berg, Anders (2003) ”Håll engagemanget vid liv” Kvalitetsmagasinet. 
45 Nilsson L. (1999) Den vakne jägaren. (s. 5) 
46 http://www.sis.se/  (4/2-04) 
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är mycket mindre kostsam än en ändring på en produkt som redan är i produktion eller, 
ännu värre, kommit ut på marknaden. Ytterligare ett starkt argument för tidiga 
kvalitetsaktiviteter är att livscyklerna för produkterna blir allt kortare. Korta livscykler 
gör att man inte har möjlighet att göra successiva förbättringar och ”känna sig för” med 
produkten på marknaden.47

 
Nilsson (1999) beskriver hur det gick till på Candelia: 
Vi arbetade inte professionellt. När ett problem uppstod så sprang alla chefer dit. Testade 
en lösning – den fungerade inte. Då testades en annan lösning. Om inte den heller 
fungerade testades något nytt tills problemet var löst. Eller rättare sagt man trodde att 
problemet var löst, men i verkligheten uppstod samma problem efter en tid och då 
testade vi någon ny lösning. Vi åtgärdade oftast bara problemen, så att de försvann för en 
tid. Vi tog aldrig reda på grundorsaken till problemet och löste det en gång för alla. Vi 
arbetade osystematiskt och vi tyckte en massa saker istället för att fatta beslut utifrån 
fakta. Ett förbättringshjul ”4F” blev vår lösning för att arbeta systematiskt. 4F: Fakta, 
Fundera, Förbättra och Följa upp. 
 
 
 

 
Figur 3:4 Förbättringshjulet 4F48

 
 

                                                       
47 Bergman B. och Klefsjö B. (1991) Kvalitet från behov till användning (s. 21-25) 
48 Nilsson L. (1999) Den vakne jägaren. (s. 39) 
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Princip 8: ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 

Förmågan hos organisationen och dess leverantörer att skapa värde ökar genom ömsesidigt 
fördelaktiga relationer. 49

 
Det är inte bara alla inom det egna företaget som måste engageras i kvalitetsarbetet, utan 
också alla leverantörer som bidrar med material. En klar tendens i dag är att större 
företag skär ner antalet leverantörer väsentligt. Istället för att välja den leverantör som 
ger det lägsta priset på produkten väljer man att knyta ett mindre antal leverantörer till 
sig för att på så sätt öka engagemang, ansvar och kvalitetsmedvetande. 50

 

 

3.2 Miljöledningssystem 
Standardens huvudsyfte är att vara ett stöd i arbetet med miljöskydd och att förebygga 
miljöföroreningar samtidigt som erforderlig hänsyn tas till socioekonomiska behov. (ISO 
14001:1996, s.4) 
 

3.2.1 Syfte 
Ett ledningssystem för miljö är ett verksamhetssystem för företag och organisationer som 
vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Ledningssystemet utgör ett frivilligt 
verktyg som ska underlätta arbetet, och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga 
förbättringar.51 Miljöledningssystem riktar sig mot behoven hos en mängd olika 
intressenter och mot samhällets växande behov av att skydda miljön52. 
 

3.2.2 Krav 
De krav som ställs är i stora drag att företaget, utifrån en miljöutredning av den egna 
verksamheten, sätter upp relevanta miljömål. Verksamheten ska sedan styras med hjälp 
av konkreta handlingsprogram och dokumenterade rutiner för att kontrollera befintlig 
verksamhet samt uppnå miljömålen. Nya miljömål ska efter hand formuleras så att 
verksamheten ständigt förbättras ur en miljösynvinkel. I botten ska en miljöpolicy finnas 
som stöd för alla medarbetare och för beslut. Ett certifikat säger inget om vilken nivå av 
miljöanpassning företaget har. Minimikravet är att man ska följa aktuell lagstiftning och 
därifrån kontinuerligt minska verksamhetens miljöbelastning samt förebygga utsläpp till 
luft och vatten. 53

                                                       
49 http://www.sis.se/  (4/2-04) 
50 Bergman B. och Klefsjö B. (1991) Kvalitet från behov till användning (s. 29) 
51 http://www.sis.se/ 
52 ISO 14001:1996 (s.6) 
53 IVF (2001) Samordna era ledningssystem. IVF-skrift 01815. 
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Figur 3:5 Modell för miljöledningssystem54

3.2.3 Resultat 
Ett bra miljöledningssystem kännetecknas av att det bland annat skall ge följande 
resultat/effekter, oavsett vilken modell som används. Genom att uppfylla kraven i ISO 
14001 får organisationen främst hjälp med att uppfylla punkt 1 och punkt 2: 

1. begränsa och förebygga miljöpåverkan 
2. säkerställa att lagar och andra miljökrav uppfylls 
3. bidra till att miljöprestandan förbättras över tiden 
4. bidra till att ekonomiskt resursslöseri undviks 
5. bidra till att stärka företagets varumärke 
6. bidra till att ge affärsmässiga konkurrensfördelar55 
 

Miljöledningssystemet ISO 14 001 har nyligen reviderats och den nya standarden finns 
nu tillgänglig som preliminär utgåva. Syftet med revideringen var att förbättra systemen 
på en rad olika sätt bland annat vad gäller ökad läsbarhet och samstämmighet med ISO 
9000-serien.56

 

                                                       
54 ISO 14001:1996 (s.5) 
55 Naturvårdsverket (2003) Effektivare miljöledningssystem. Rapport 5304. (s.19,22) 
56 http://www.sis.se/ 
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3.2.4 Kritik och förbättringsmöjligheter 
NUTEK, Naturvårdsverket och Svenska ESF-rådet har initierat och finansierat en studie 
med syftet att ge en övergripande och samlad bild av hur tillämpningen av 
miljöledningssystem i svenskt och internationellt näringsliv har utvecklats och fungerar. 
Rapporten är en sammanfattande redovisning av flera studier som genomförts i syfte att 
finna former för effektivisering av miljöledningssystem. De huvudsakliga 
frågeställningarna som ligger till grund för dessa studier är vilka möjligheter det finns att 
öka systemens prestanda, möjligheten att öka dess affärsmässighet samt hur man tar 
omhand om produktaspekterna i miljöledningssystem. 
 

 
1. Brister i drivkrafter 2. Brister i tillämpningen 
- Nationell samordning saknas - Fokus på system istället för prestanda 

- Svaga drivkrafter och få krav från marknaden - Produkternas miljöaspekter otillräckligt 
behandlade 

- Miljöledningssystem ett stort steg att ta 3. Kunskapsbrister 
- Höga kostnader och resurskrävande - Ovana att arbeta strukturerat med miljöfrågor 

- Ledningens bristande engagemang - Brist på hjälpmedel 

- Redovisning av miljöarbetet outvecklat - Tolkning av standardens krav och innehåll 

- Processorienterad miljölagstiftning  

- Svag offentlig uppbackning  

 
Tabell 3:1 Identifierade brister och problem i tillämpningen av miljöledningssystem57

 
 
En av slutsatserna i rapporten är att produktaspekterna är tydliga i de internationella 
miljöledningsstandarderna men att den praxis som vuxit fram inte är lika tydlig. 
Förhållandevis många företag har som följd av miljöledningssystemet börjat infoga 
tydligare miljöhänsyn i produktutvecklingen. Däremot är det ovanligt att en 
miljöanpassad produktutveckling ingår som en formaliserad komponent i 
miljöledningssystemet. Tydligare produktfokus i miljöledningsarbetet medför att 
potentialen för miljöförbättrande åtgärder för flertalet företag skulle utnyttjas. Enskilda 
metoder och stödverktyg för att inkludera produkter i miljöledningssystem är fortfarande 
relativt okända. Former för att hantera miljöpåverkan i leverantörskedjan samt 
miljökommunikation kan utvecklas.58

 
I en studie av Grip (2001), vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, framkommer att 
den interna miljörevisionen förutom att samla ”hård” information till ledningen genom 
revisionsrapporten även bör användas för utbildning av dem som revideras. Den har 
möjlighet att leda till en kognitiv förändring hos dem som revideras. Kan den interna 
revisorn hjälpa de anställda till att förstå varför de interna rutinerna är utformade på ett 

                                                       
57 Naturvårdsverket (2003) Effektivare miljöledningssystem. Rapport 5304. (s.47) 
58 Naturvårdsverket (2003) Effektivare miljöledningssystem. Rapport 5304. (s.47) 
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visst sätt så anser han att revisionen både kan bli mer lärorik och leda till högre 
efterlevnad. 
 

3.2.5 Trovärdigt trots kritik 
Under de senaste åren har en del negativ kritik riktats mot att miljöledningssystemen 
inneburit byråkrati med mer av pappersexercis än fokusering på förbättring av 
miljöprestanda. Kritiken kommer från enskilda företag som har eller håller på och införa 
ledningssystem och från andra aktörer som berörs av miljöledningssystem på olika sätt. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att framför allt ISO 14001, trots viss kritik, under de 
år den funnits tillgänglig på marknaden har vunnit stor trovärdighet som ett kraftfullt 
redskap för ett effektivt miljöarbete.59  
 

3.2.6 Hörnstenar i en lyckad miljöstrategi 
I den reviderade kvalitetsstandarden ISO 9000:2000 har åtta principer för 
kvalitetsledning formulerats. Dessa principer stämmer även bra överens med vad som 
krävs för att leda och driva en organisations miljöledningsarbete.60 Principerna beskrevs i 
avsnittet ”Kvalitetsledningssystem” och är: 
 

• Kundfokus 
• Ledarskap 
• Medarbetarnas engagemang 
• Processinriktning 
• Systeminriktad ledningsmodell 
• Ständig förbättring 
• Faktabaserade beslut 
• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 

 
 

                                                       
59 Naturvårdsverket (2003) Effektivare miljöledningssystem. Rapport 5304. 
60 Naturvårdsverket (2003) Effektivare miljöledningssystem. Rapport 5304. (s.20) 
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3.3 Integrerade ledningssystem 
Man kan egentligen integrera det mesta. Ett enkelt exempel är att integrera humor i en verksamhet. 
Företagsledningen kan ju ha kommit underfund med att ingen läser handboken eller nödvändiga 
instruktioner och att detta beror på att dokumentationen saknar något som tillför värde.61

 
 

 
 

Figur 3:6 Samordning innebär att de olika områdena ska överlappa varandra så långt det är praktiskt 
möjligt 62

 
Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö m.fl. behöver inte utvecklas separat. 
De kan med fördel integreras i ett enda ledningssystem.63  
 
I en skrift från SIS Forum om integrerade ledningssystem diskuteras begreppet 
integrering. Om man har ett glas vatten och häller i ytterligare vatten så integreras det 
gamla vattnet med det nya. Kranvatten går utmärkt att integrera med regnvatten utan 
att utseende eller smak förändras i större utsträckning. Tänker man sig att det ska finnas 
ett syfte med blandningen, att den ska vara bättre än de enskilda beståndsdelarna, så är 
det vad exempelvis vinproducenter gjort i århundraden när de blandar vin för att få ett 
slutgiltigt vin som är bättre än de enskilda.  
 
Anledningen till att integrera bör således vara att det integrerade ledningssystemet är 
bättre än de enskilda delarna.64

 

3.3.1 Samband mellan ledningssystem 
Miljö-, kvalitets, och arbetsmiljöarbetet går ofta hand i hand. Kvalitetsarbetet syftar till 
att verksamheten ska leverera just den produkt som kunden förväntar sig. Det är alltså 

                                                       
61 SIS Forum (2000) Att integrera ledningssystem. (s.5) 
62 Fritt efter; Blücher, Bäck och Berggren (2001) Samordna era ledningssystem. (Bild 1) 
63 http://www.sis.se/ 
64 SIS Forum (2000) Att integrera ledningssystem. (s.4) 
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viktigt att ta reda på vad kunden vill ha och förmedla den informationen på ett effektivt 
sätt genom hela produktionskedjan. Ett krav från kunden kan vara att produkten ska 
tillverkas med så liten miljöbelastning som möjligt, då gäller det att kunna precisera 
företagets miljöpåverkan med hjälp av miljöledningssystemet. Kvalitetsarbete kan också 
handla om att minska onödiga kvalitetsbristkostnader till exempel att minska mängden 
avfall och restprodukter. Mindre avfall betyder också bättre hushållning med råvaror 
vilket är ett huvudsyfte med miljöarbetet. 
 
För att leverera produkter med god kvalitet krävs medarbetare som trivs på arbetet, det 
vill säga god arbetsmiljö. Miljö och arbetsmiljöarbetet gör också gemensam sak när det 
gäller att fasa ut farliga kemiska produkter. Man kan räkna upp ett stort antal direkta 
samband mellan miljö, kvalitet och arbetsmiljö.65

 
Standarderna närmar sig dessutom varandra. Den senaste svenska utgåvan av ISO 9001 
kom i december 2000, ISO 9001:2000.  Revisionsarbetet med ISO 9001 präglades av en 
strävan att närma sig ISO 14001, särskilt avseende terminologi, struktur och innehåll. Nu 
har även ISO 14000-serien reviderats och de preliminära utgåvorna finns redan till 
försäljning. Det kommer att leda till ytterligare närmanden mellan de två standarderna.66 
Det finns redan en gemensam standard för revision av både kvalitetsledningssystem och 
miljöledningssystem som heter ISO 19011. 
 

3.3.2 Syfte 
Det vanligaste skälet till att företag integrerar sina system är rent administrativt, dels på 
grund av att systemen liknar varandra i uppbyggnad och dokumentationskrav, men också 
för att organisationen inte mäktar med separata system. Ett samordnat system kan ge 
betydande tidsvinster i form av till exempel förenklad hantering av dokumentationen och 
gemensamma interna och externa revisioner.  
 
Målet för de olika standardområdena är olika och det finns alltid en risk för att till 
exempel ett kvalitetsmål går stick i stäv med ett miljömål. Just därför är det extra viktigt 
att arbeta med alla tre frågor parallellt i ett system, så att alla konsekvenser kan beaktas 
då mål fastställs eller vid förändringar i verksamheten. Det minsta man kan begära är att 
systemen åtminstone inte motarbetar varandra. 67

 
Att integrera ledningssystem rekommenderas starkt från SIS. Företag bör inte dela upp 
sin verksamhet i kvalitet, miljö, arbetsmiljö osv. av den orsaken att de anställda inte ska 
behöva fundera på vilket som är vilket i sitt arbete. Använder sig ett företag av ISO-
standarderna underlättas integreringen eftersom standarderna är utformade på så vis att 
de ska harmonisera med varandra. I framtiden kommer troligtvis alla ISO-standarder att 
vara utformade så att de kan integreras med varandra.68

                                                       
65 Johansson, Martin m.fl. (2001) Effektivare miljöledning genom samordning. (s.8) 
66 http://www.sis.se/ 
67 Johansson, Martin m.fl. (2001) Effektivare miljöledning genom samordning. (s.10) 
68 Samtal med Håkan Dybner, projektledare för SIS kommitté för Kvalitetsledning. 
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I en studie av Lundh (2002) framgår att de främsta motiven till att trippelintegrera sina 
ledningssystem var av intern karaktär som samordningsvinster, tidsoptimering och 
besparingskrav. Däremot var det externa krafter som hade haft störst inverkan på varför 
företagen hade implementerat sina respektive ledningssystem.69

 

3.3.3 Hur70

Det finns två dimensioner av att integrera systemen: 
1 Att inom en organisation integrera sina ledningssystem.  
2 Att företag inom samma koncern, integrerar sina ledningssystem. Det görs 

genom att företagen jämför sina processer, en efter en, analyserar och avgör 
vilket företag som har den bästa och väljer den.  

 
Det finns ingenting principiellt emot att två företag som har var sitt 
kvalitetsledningssystem och ett gemensamt miljöledningssystem integrerar dem inom 
respektive företag. Dock blir revisionerna lite svårare än när ett företag med två egna 
ledningssystem integrerar dem. 
 
Om två företag går samman och integrerar sina ledningssystem är det viktigt att de har 
ungefär samma komplexitet och mognad. Har de det måste de kunna samordna 
verksamheten och därmed vinna samordningseffekter. Ansvarar platsgruppen, och inte 
högsta ledningen, för det integrerade ledningssystemet så finns risken att systemet 
hamnar vid sidan om den övriga verksamheten. Men är man på företagen medvetna om 
den risken så kan man styra företagen så att de undviker att hamna i den fällan. För att få 
medarbetarna engagerade i integreringen måste den få ta sin tid och företagskulturen på 
respektive företag bör respekteras. Det är farligt att underskatta den tid det tar för 
medarbetarna att ta till sig förändringsplanen. De ska vara med i processen med att 
integrera och deras engagemang är centralt. 
 
Enligt Lundh (2002) är det vanligast att företagen gjort en egen avpassning av 
dokumentationen, troligen för att anpassa det så gott det går till den egna verksamheten. 
Det finns i teorin ett trettontal olika element i ett ledningssystem som kan integreras. De 
flesta av företagen har näst intill integrerat samtliga av dessa element. 
 
Viktigt är att inte stressa igenom implementeringen, utan låta systemet sjunka in i 
organisationen. Att gå fram i små men snabba steg som visar positiva resultat, har visat 
sig vara effektivt.71

                                                       
69 Jerry Lundh skrev våren 2002 examensarbetet Trippelintegrerade ledningssystem, på avdelningen för 
kvalitetsteknik och statistik vid Luleå tekniska universitet. Syftet med examensarbetet var bland annat att 
kartlägga de företag som vid den tidpunkten hade integrerat sina ledningssystem samt att besvara frågorna 
hur och varför företagen hade valt att göra det. Studien utfördes med hjälp av en enkät som skickades ut till 
samtliga 41 företag med certifierade ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Av de 39 som deltog 
hade hela 35 av företagen trippelintegrerat sina ledningssystem. 
70 Samtal med Håkan Dybner, projektledare för SIS kommitté för Kvalitetsledning. 
71 Johansson, Martin m.fl. (2001) Effektivare miljöledning genom samordning. (s.23) 
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3.3.4 Risker  
Det finns risker med att integrera ledningssystem och exempel på sådana beskrivs nedan. 

• För stor komplexitet 
• Tungarbetat 
• Byråkratiskt, genom all dokumentation 
• För stor kaka, ingen orkar med helheten 
• Svårare att kommunicera syfte och innehåll 
• För stort utvecklingsprojekt, tungt att utveckla och underhålla ledningssystemet 
• Poängen med de olika delarna missas, ledningssystemet blir luddigt och 

konturlöst 
• För många faktorer att ta ställning till72 
 

De svårigheter som företagen i studien av Lundh (2002) anser är mest framstående är 
förankringen, acceptansen och förståelsen hos medarbetarna vid företagen. 
 

3.3.5 Resultat 
Integrering av ledningssystem kan ge mycket stora effekter och bidra till vitalisering av 
hela verksamheten. Exempel på vanliga vinster med integrerade ledningssystem:  

• Helhetssyn på organisationen  
• Effektivitetsvinster   
• Bättre beslutsunderlag  
• Mindre dokumentation  
• Tydlighet mot både kunder och personal  
• Fokusering på hur verkligheten ser ut eftersom verkligheten inte skiljer på t.ex. 

miljö, kvalitet och arbetsmiljö73 
 
I studien av Lundh (2002) framkommer att det till största delen upplevs innebära fördelar 
och positiva effekter för företagen att implementera och trippelintegrera företagens 
ledningssystem, framför allt har ledningssystemets användbarhet förbättrats stort och det 
har också underlättat revisionerna.   
 
 
 

                                                       
72 SIS Forum (2000) Att integrera ledningssystem. (s.4) 
73 http://www.sis.se/ 
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4. Företagsbeskrivning 
I det här kapitlet presenteras först företagets historik. Därefter följer en beskrivning av företagets 
ledningssystem.  
 

4.1 Företagshistorik74

I Sege utanför Malmö ligger två företag som tillhör koncernen Akzo Nobel, Decorative 
Coatings (ANDC) och Industrial Coatings (ANIC). Här utvecklas och tillverkas färg, lack 
och spackel. Företagen har en gemensam bakgrund och en lång historia som kan spåras 
tillbaka till1903. Då grundade Sjögren och Nordström en detalj- och grossisthandel för 
bland annat färg och lack. De startade så småningom egen färgtillverkning som 1948 
flyttade ut till Sege, företaget kallas Nordsjö. 
 
 

 
 
 

Figur 4:1 Tidsaxel med viktiga datum för företaget och dess ledningssystem 
 

1982 köptes Nordsjö av AB Casco och bildade 1984, tillsammans med Bofors, Nobel 
Industries. Under den närmaste tioårsperioden knoppades flera bolag av från Nobel och 
Nobel Industries köptes upp av det Nederländska företaget Akzo och bildade 1994 
koncernen Akzo Nobel. I mitten av 2001 gick ANDC in i ett nytt affärsområde, 
                                                       
74 Miljöredovisning Segeanläggningen 2003 samt http://segenet.mma.intra/Common/default.asp 

31 



Decorative Coatings Europe, med en hel del omorganisering som följd. Idag är företaget 
organiserat i en matrisform där cheferna för de olika funktionerna på anläggningen 
rapporterar till sina överordnade chefer på koncernens huvudkontor i Holland.  
 
Idag har företagen 654 anställda. Anläggningen är den största i Norden inom sitt område 
och produktionen uppgick under 2003 till drygt 53 miljoner liter.  
 

4.2 Ledningssystemen 
Båda företagen är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14000. 
Industrial Coatings var först ut med att kvalitetscertifiera sig 1991 och två år senare var 
det Decorative Coatings tur. Under 1996 fick de båda företagen ett gemensamt 
miljöledningscertifikat. I januari 2003 fick företagen var sitt nytt certifikat enligt den 
reviderade kvalitetsstandarden ISO 9001:2000.  
 

4.2.1 Ledningssystemens organisation75

Kvalitetsledningssystemen ägs av ledningsgrupperna i respektive företag, dvs. det är de 
som är huvudansvariga för systemen. Ledningarna har i sin tur varsin representant, en 
kvalitetscontroller, som sköter ledningssystemen och som rapporterar till dem. 
 
På anläggningen i Sege finns en platsgrupp med representanter från ledningen i såväl 
ANDC som ANIC. Här tas beslut i gemensamma frågor som rör lokaler, 
anläggningsservice mm och här tas även beslut angående företagens gemensamma 
miljöledningssystem. Miljöledningssystemet har två företagsrepresentanter, en från 
ANDC och en från ANIC, som rapporterar till platsgruppen.  
 

4.2.2 Utbildning76

Den löpande information/utbildning som medarbetarna får är huvudsakligen genom 
företagets interna tidning ”Färgdroppen”. Där försöker företagets miljökoordinator, i 
varje nummer, att informera om vad som händer på miljösidan.  
 
Ny personal blev tidigare informerade om miljö- och kvalitetsledningssystemet på ett 
mycket övergripande plan då de börjar arbeta på företaget men från och med våren 2004 
kommer de att få en timmes generell introduktion om ledningssystemen. Den kommer 
att ges under den nyanställdas utbildning på företaget och kommer att hållas av miljö- 
och kvalitetskoordinatorerna. 
 
Detaljerad utbildning i avdelningsspecifika rutiner ska ges till den nyanställda inom den 
första månaden på arbetsplatsen. Det görs dock inte alltid och är en relativt vanlig 
avvikelse vid interna revisioner.   
 
                                                       
75 Ann Andersson, miljökoordinator, Akzo Nobel Decorative Coatings. 
76 Ann Andersson, miljökoordinator, Akzo Nobel Decorative Coatings. 
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4.2.3 Modernisering77

Just nu håller företaget på och moderniserar kvalitetsledningssystemet genom att ändra 
innehållet i det och förbättra tillgängligheten så att de anställda kan använda det bättre. 
Ledningen är inte nöjd med det i dagsläget och det är därför förändringarna görs.  
 
Frågan om att reformera kvalitetsledningssystemet har drivits på av kvalitetssamordnaren 
på företaget. ANIC hade redan börjat förändra sina ledningssystem och 
kvalitetssamordnaren på ANDC hade grunnat på att reformera systemet ett tag och tog 
upp det med ledningsgruppen. De tyckte att förslaget var bra och arbetet påbörjades. 

 

Användarvänligare system 

Beskrivningen av systemet kommer att göras mer processorienterad. Företagets rutiner är 
bra beskrivna men de är inte så lättillgängliga och de följs inte alltid. Då det inträffar 
avvikelser som kostar företaget mycket pengar så har det ofta konstaterats att det nog 
inte hade hänt om ledningssystemet hade följts. 
 
Dessutom har ett nytt IT-system, ”Business Viewer”, köpts in för att göra systemen 
användarvänligare och under våren 2004 så läggs kvalitetsledningssystemet, på respektive 
företag, in i det. Det är baserat på flödesbilder som användarna stegvis kan klicka sig ned 
i till detaljnivå och de rutiner som finns där.78  
 

Ökad medvetenhet 

Det är ledningens övertygelse att ett effektivt och väl fungerande kvalitetssystem som 
medarbetarna också arbetar efter ska ses så viktigt att det lyfts upp till en av företagets 
mer övergripande målsättningar. På så sätt försöker man höja både medvetenheten och 
statusen i hela kvalitetsarbetet. Med ökad medvetenhet och fokusering kring 
kvalitetsarbetet kommer också företagets nytta av systemen att öka betydligt. 
 
Ledningen har det senaste året arbetat med sådana frågor som företagets vision, 
övergripande mål osv. för att tydliggöra för företagets personal vart företaget är på väg, 
står för och vart det vill. Olika attitydundersökningar som genomförts inom företaget har 
nämligen bekräftat att det finns en osäkerhet kring vad företagets mål är. 
 

Viktigt steg 

Ledningen ändrade på mötesstrukturen för ”ledningens genomgång” i mitten av år 2002. 
I och med den förändringen har aktiviteterna kring ledningssystemet ökat på företaget, 
intresset i ledningsgruppen har ökat och besluten att reformera systemet, föra in det på 
agendan, ge det mer uppmärksamhet och föra in det bland de övergripande målsättningar 
har kunnat tas. 
 

                                                       
77 Per Mattsson, VD, Akzo Nobel Decorative Coatings. 
78 Leif Danielsson, kvalitetskoordinator, Akzo Nobel Decorative Coatings. 
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4.2.4 Integrering av ledningssystemen79

 

Mellan företagen 

Under hösten 03 så anlitade företagen en konsult för att utreda förutsättningarna till att 
integrera ledningssystemen för hela anläggningen. Under det första mötet med ledningen 
informerade konsulten om att de till att börja med behövde reda ut den organisatoriska 
frågan, dvs. vilka som skulle äga systemet. I standarderna står det specificerat att det är 
högsta ledningen som skall äga systemen.  
 
Efter det mötet bestämde sig ledningen för att inte integrera sina ledningssystem utan 
fortsätta som tidigare. De bedömer att det finns många olikheter mellan företagen och att 
det därför även är rätt stora skillnader över hur kvalitetsrutinerna måste vara beskrivna 
och dokumenterade. De tror inte att en beskrivning av det ena företagets rutiner fungerar 
på det andra företaget utan då måste man ha två i alla fall.  
 
Sen gällande det juridiska ansvaret, så kommer revisorerna till Sege och tittar på ett bolag 
i taget och följer den juridiska strukturen. Det är praktiskt för två Akzo Nobel-företag att 
sitta geografiskt placerade på samma ställe, det ger en del fördelar men har ingenting 
med sättet att jobba i kvalitetsrutinerna att göra. 
 

Inom företagen 

Ledningen funderade även på att integrera ledningssystemen för respektive företag men 
på miljösidan är det svårt att betrakta bolagen som två separata bolag. Där är bolagen 
mycket integrerade och gör arbeten för varandra. Från myndigheterna så betraktas de 
som en plats och tillstånden för utsläpp i luft och vatten gäller för hela anläggningen. 
 
Att integrera systemen för respektive bolag skulle förmodligen leda till att Decorative 
Coatings på sin sida skulle integrera sitt miljösystem och sitt kvalitetssystem och så hade 
industri fått göra samma sak. Då hade företagen börjat arbeta med två miljösystem på 
anläggningen vilket troligtvis hade varit en nackdel. När tanken om att ha ett 
gemensamt kvalitetssystem föll, så föll också tanken på ett integrerat ledningssystem, 
man såg ingen lösning på det. 
 

                                                       
79 Per Mattsson, VD, Akzo Nobel Decorative Coatings. 
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5. Empiri del 1: Användandet av ledningssystem 
Det här kapitlet är resultatet av vad som framkom under de interna intervjuerna. Det är 
intervjupersonernas åsikter och erfarenheter som tas upp.  
 

5.1 Tinova VX – idé till lansering 
Detta är en sammanfattning av produktframtagningsprocessen av Tinova VX för att läsaren skall 
få perspektiv på arbetet. 
 
Utvecklingsprojektet av Tinova VX har en ganska lång historia med start i februari 1993. 
Då ingick industrisidan inom Akzo Nobel ett avtal med ett företag som på den tiden 
hette Hoechst-Perstorp i Perstorp att man skulle ha ett gemensamt utvecklingsprojekt 
där man skulle ta fram en ny typ av färg. Det ledde till att man 1996 sökte patent på ett 
hybridbindemedel som kunde användas till olika ändamål. Arbetet med att utveckla en 
produkt utifrån bindemedlet misslyckades och projektet lades ner 1998. Då en av 
personerna som varit lite involverad i projektet började arbeta på ANDC för sex år sedan 
så tog han upp projektet där istället, för en del av problemen man haft på industrisidan är 
inte så viktiga för vanlig målarfärg. Initialt arbetade Köpenhamnslabbet med projektet, 
men efter några år involverades även Segelabbet. Nu fick projektet ett sponsrat 
doktorandprojekt och det tillsammans med att försök började köras på Sege gav resultat. 
Projektet gick framåt och det började stå klart att det faktiskt var möjligt att få fram en 
produkt enligt konceptet. 
 
Koncernen godkände och registrerade projektet som ett IPD-projekt, ett internationellt 
produktutvecklingsprojekt. En kravspecifikation sattes upp och utifrån den tillverkade 
FoU några olika förslag på färg under sommaren 2002. Intresset för att lansera produkten 
var starkast från den nordiska marknaden och därför styrde FoU in på vad de efterfrågade 
för egenskaper. Lanseringen bestämdes till våren 2003 om möjligt. Tinova VX är 
nämligen en utomhusprodukt och de lanseras alltid på våren. 
 
Den första stora satsen, en provsats på 1000 liter, tillverkades under augusti 2002, men 
det fungerade inte smärtfritt. För det första var det semestertider och det var svårt att få 
tag på råvaror i tid. Dessutom var det högsäsong för produktionsavdelningen vilket 
gjorde att det var svårt att få tillgång till både fabriken och fabrikspersonal. 
Marknadsavdelningen påpekade för FoU att det var mycket viktigt att satsen blev 
tillverkad omgående, den skulle nämligen skickas ut för att provas av målare. Dessa 
provningar var väldigt viktiga eftersom det var dom som skulle vara underlag för de 
eventuella ändringar som behövdes göras. Det slutade med att personal från labb och 
metodik jobbade övertid och körde satsen själva under en kväll när det inte var så stor 
beläggning. 
 
Efter att provsatsen hade provats och utvärderats internt och externt hos målare så kom 
det fram en del klagomål på produkten. Under hösten 2002 arbetade labb med att justera 
recepten för att leva upp till de krav den hade på sig. Det var åtta varianter av Tinova VX 
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som skulle tillverkas och det drog ut på tiden med recepten samtidigt som det tänkta 
lanseringsdatumet kom närmare och närmare.  
 
Situationen upplevdes vid den här tidpunkten som mycket stressande. Då drogs ett möte 
igång med en grupp bestående av marknadsfolk från Danmark och Sverige, labb och 
logistik för att reda ut alla frågetecken angående bland annat recepten, namnet på 
produkten, vilket emballage, vilka emballagestorlekar och vilka etiketter som skulle 
användas. Därefter hölls ett möte varje vecka. De första mötena var väldigt stormiga och 
alla väntade på att labb skulle bli klara med recepten. 
 
Produktionen startade och både metodik, labb och produktionspersonal hjälptes åt i 
början. Det var de första satserna som kördes i så stora volymer och ingen visste 
egentligen hur färgen skulle uppskalas på ett optimalt sätt. De fick prova sig fram helt 
enkelt. Även när det gällde produktionsutrustningen så justerades den allt eftersom ett 
behov uppstod. Normalt brukar labb och metodik lämna över ansvaret för tillverkningen 
till produktion efter två till tre satser som blivit bra, men i det här fallet har labb varit 
med vid produktionen i väldigt stor utsträckning under hela första året. Dels innehåller 
tillverkningen av bindemedlet nya moment och dessutom krävs det en helt ny typ av 
mätning på bindemedlet. Mätningarna är till för att se om bindemedlet är färdigt och 
utförs på en maskin som inte är helt lätt att använda. Det har medfört en ganska lång 
inlärningsprocess både för personalen i produktion och på driftskontrollabb. 
 
Då produktionen sattes igång var det ruschigt för att hinna få ut tillräckligt med färg till 
affärerna. Det hann dock knappt lugna ner sig förrän det kom nya order, och nya, och 
nya. Tinova VX var framgångsrik och försäljningen var betydligt större än vad som 
budgeterats men nu gällde det att hinna med den eskalerande efterfrågan så gott det 
gick. Ett beslut togs på att Tinova VX skulle ha första prioritet inom alla funktioner i 
företaget. Mötesgruppen som hade initierats under hösten fortsatte att ha möten även 
under våren för att klara av att producera så mycket som det behövdes. Dels uppstod 
försörjningsproblem både av råvaror och av emballage. Under en period kördes 
emballaget dagligen från leverantören i Ulricehamn. En av råvarorna, en alkyd, köptes in 
i Holland och den var svår att få hit i tid. Dessutom var det mycket hektiskt i 
produktionen. Produktionspersonalen fick arbeta rätt så mycket övertid och utöver det 
skaffades en extra person in tillfälligt för att hjälpa till med bindemedelstillverkningen. 
Labbpersonalen lade också ner mycket av sin tid i produktionen för att allt skulle gå rätt 
till. 
 
Sedan produktionsstarten så har en del mindre justeringar gjorts på huvudreceptet med 
avseende på t ex glans och kulör. De flesta av dom har varit för att få en stabilare produkt 
som har bättre säkerhetsmarginal till de gränser som satts på de önskade egenskaperna i 
produktspecifikationen. Ett större problem som FoU har och fortfarande brottas med är 
torktiden som helt plötsligt var sämre än den varit under utvecklingen.  
 
Den första årsprognosen som sattes var på 200 000 liter färg men då säsongen var slut 
hade 670 000 liter tillverkats varav 570 000 hade sålts. Tinova VX var därmed företagets 

36 
 



största utomhusprodukt under 2003. De resterande 100 000 litrarna fanns kvar på 
färdigvarulagret. 

 

5.2 Resultat från intervjuerna med respektive process80

 
 

 
 

           Figur 5:1 Funktionerna som utgör huvudprocess i Akzo Nobel Decorative Coatings. 
 

5.2.1 Marknad81

 
”Jag kan bara säga, från min horisont, att det har varit en smidig lansering som har 
gått jävligt bra eftersom att alla har ställt upp och jobbat som fan för att det ska 
fungera.”  

 
Lansering och marknadsföring 
Tinova VX är en utomhusprodukt och då finns det bara ett tillfälle att lansera och det är 
på våren. Eftersom att produkten var mer eller mindre klar och godkänd hösten 02 så 
blev lanseringen våren 03. För en ny produkt så är det viktigt att vara först ut på 
marknaden, det ger företaget ett innovativt rykte och goda möjligheter till att få stora 
marknadsandelar.  Det är dock viktigt att balansera ivern att lansera mot att den har 
testats någorlunda. Det är jättesvårt eller näst intill omöjligt att göra marknadsanalyser så 
det gjordes inte, men den testades med gott resultat. Först testades produkten av de 
interna teknikerna och därefter gjordes storskaliga, verifierande tester av yrkesmålare i 
Sverige och Danmark. Resultaten från provmålningarna var bra och yrkesmålarna gav 
positiva signaler.  
 
Tinova VX visades upp för första gången på Living-colour-mässan i Älvsjö, en mässa för 
yrkesmålerier, arkitekter och färgfackhandel, som arrangeras vartannat år. 
Marknadsföringen gjordes genom enkel, rak kommunikation till kunderna. Budskapet 
var att Tinova VX var ”en ny produkt för det nordiska klimatet”. Det spelade på att 
färgen klarar de tuffa väderförhållandena i Norden. Man framhöll att det var en 
miljöanpassad produkt utan lösningsmedel. Den marknadsfördes via reklam i 
                                                       
80 För exempel på intervjufrågor, se bilaga 1. 
81 Sammanfattning av intervjuer med; Leif Bågenholm 2003-12-10, Mats Nilsson 2003-12-11, 
Jonny Kellgren 2003-12-18 och en telefonintervju med Torsten Lundström 2004-02-12. 
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branschtidningar och i interna artiklar. För yrkesmåleriet anordnades teknikdagar i 
relativt många butiker där målare fick komma och provmåla Tinova VX. Dessutom har 
företaget 300 färgfackhandlare i Sverige och de fick genom möten information om vad 
Tinova VX var för produkt och dess egenskaper. Till butikerna ordnades butiksmaterial 
med allt från skyltar till påstrykningsprover för att göra det lättare för handlarna att sälja 
produkten. 
 
Även om det krävdes erfarenhet och sunt förnuft så var introduktionsvolymerna och 
årsvolymerna bara kvalificerade gissningar. Det kunde gått åt vilket håll som helst, men i 
det här fallet gick det åt rätt håll. 
 
Kunder och deras miljökrav 
Kundernas intresse för miljöanpassad färg varierar beroende vad de skall ha den till. När 
det gäller inomhusfärg så ställer kunderna högre miljökrav och köper vattenburen färg för 
då är det kopplat till deras egen hälsa. Utomhus bryr sig kunderna inte lika mycket om 
att det ska vara miljövänligt. Det är nog få som skulle betala mer för en miljöanpassad 
produkt. Yrkesmåleriet är väldigt priskänsliga och köper nog bara en lite dyrare 
miljöanpassad produkt om den ger ett rationellare arbete eller om kunderna efterfrågar 
det. Överhuvudtaget så utövar myndigheter betydligt större påtryckningar vad gäller 
miljön än vad kunderna gör. 
 
Att utveckla en färg som inte är vattenburen ligger helt ur tiden och i företagets 
marknadsföring lyfts de vattenburna färgerna fram. 
 
Försäljning 
Tinova VX mottogs mycket väl på marknaden och sålde betydligt mer än vad 
marknadsavdelningen vågat hoppas på. Det finns många funderingar kring varför det 
gick så bra. Först och främst har färgen mycket fördelaktiga egenskaper och man fick 
färgfackhandeln och måleriet att tro på produkten, men samtidigt skröt man inte upp 
den så mycket att den inte kunde leva upp till förväntningarna. Produkten tog dock inte 
bara nya marknadsandelar utan kannibaliserade även på marknadsandelarna till vissa 
andra av företagets produkter.  
 
Reklamationer 
Det var ovanligt lite barnsjukdomar med Tinova VX. Det kom in 35 reklamationer på 
Tinova VX under 2003. De var relativt billiga att åtgärda och uppgick till drygt 163 000 
kronor. Det största problemet var att torktiden plötsligt var för lång. Det spelar oftast 
inte någon större roll, men om färgen torkat under fuktiga och kyliga förhållanden visade 
det sig att det gav upphov till lite gulaktiga fläckar på den vita färgen.  
 
Samarbetet 
Samarbetet fungerade bra. Det var lite stressigt ibland med bland annat lite slitningar 
med labb när de jobbade med att lösa problem som marknad inte var säkra på att de 
skulle klara att lösa. VX-gruppen som bildades gjorde att samarbetet fungerade mycket 
bättre. Det var många som ställde upp och jobbade mycket hårt för att få lanseringen att 
fungera. 
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Kopplingar och kompromisser  
Alla rutiner är dokumenterade och det är ingenting man går in och kollar. Tror att man i 
det stora hela jobbade i enlighet med ledningssystemen. VX-gruppens möten är 
dokumenterade, reklamationerna är dokumenterade och så även marknadsplanen. 
 
Ibland tas steg utanför ledningssystemen när det ska gå lite snabbt. I det här fallet 
saknades ett dokument ”formaliserad produktutveckling” som egentligen är det 
dokument som vid produktutveckling ska sätta igång alla nödvändiga funktioner i 
företaget. En av de intervjuade från marknadssidan säger att det ändå fungerade, och att 
det kanske var därför som denna formalia glömdes bort. En annan person från marknad 
säger att det berodde på att projektet startade som ett labbprojekt och att labbet hade 
sina egna dokument. Samma person säger att man är noggrannare med dokumentet 
formaliserad produktutveckling idag. Omorganisationen i mitten av 2001 rörde nämligen 
om lite på företaget och det tog ett tag innan de anställda blev varma i kläderna. 
 
Bra och mindre bra 
Det var bra att det gjordes storskaliga tester på Tinova VX innan lansering och det är bra 
att den är framtagen och har gått så bra, trots det pressade tidsschemat. En av 
informanternas åsikt är också att det var bra att det ibland togs informella steg utanför 
organisationen och ledningssystemen för att fatta snabba beslut, annars hade produkten 
aldrig blivit klar i tid. 
 
Det var väldigt ont om tid och man hade designproblem vad gällde burken. Lanseringen 
var lite utav en chansning menar en av de intervjuade, men med resultatet i hand så var 
det en bra chansning. En del justeringar har behövt göras efter lanseringen. 
 
 

5.2.2 Forskning och utveckling82

 
”Oh, vad skönt att vi klarade det”  

 
Kravspecifikation på projektet 
För att starta upp ett projekt som kommer att kräva många arbetstimmar så måste FoU 
få ett godkännande från den europeiska organisationen. Projektet godkändes och 
registrerades som ett internationellt produktutvecklingsprojekt och en kravspecifikation, 
från ett europeiskt perspektiv, sattes upp över vilka egenskaper produkten var tvungen 
att ha och vilka som utöver dessa skulle vara trevliga att ha. FoU utgick från den 
internationella specifikationen och gjorde några olika förslag på färg under sommaren 02. 
Samtidigt hade de mycket kontakt med anställda från nordiska marknaden som kom och 
provmålade och blev väldigt intresserade av att lansera produkten. Då styrde FoU in på 

                                                       
82 Sammanfattning av intervjuer med; Jörgen H. Olsen 2003-12-04, Martin Strand 2003-12-11 
och Ulrika Garbe 2003-12-18. 
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vad de efterfrågade för egenskaper, de skiljer sig nämligen avsevärt från den europeiska 
marknaden. I Holland t ex önskas tunna färger med perfekt utflytning medan det i 
Sverige, där det målas mycket på ohyvlat trä, efterfrågas tjock färg så att mycket fastnar 
på penseln. En ny kravspecifikation gjordes tillsammans med marknadsavdelningen för 
Norden och så definierades det lokala produktutvecklingsprojektet som kom att bli 
Tinova VX.  
 
Råvaror och miljö 
Normalt sett försöker FoU hålla nere antalet råvaror som används på företaget, men 
eftersom det i det här fallet rörde sig om ett helt nytt koncept, så behövdes 5-6 nya 
råvaror. Rutinerna då en råvara tas in för att provas på labb, är att FoU skickar ett 
datablad till avdelningen för råvaru- och produktsäkerhet (RPS). Där ges råvaran en 
labbkod och läggs in i en databas dessutom skrivs ett sammanfattande datablad med 
råvarans egenskaper och risker. För Tinova VX testades en mängd råvaror på labb, först 
och främst med avseende på funktionen men även med hänsyn till miljön. Det finns 
råvaror som aldrig testas för att man av miljöskäl inte vill använda dom. När ett recept är 
klart för produktion skickas det till RPS-avdelningen där produkten miljövärderas. 
Resulterar miljövärderingen i att märkningen på burken t ex blir en död fisk så går de in 
och ändrar i receptet så att produkten blir miljövänligare. Vad gäller Tinova VX så rör 
det sig om en vattenburen produkt med ett mycket lågt innehåll av lösningsmedel som 
konkurrerar med lösningsmedelsbaserade produkter, så den är långt framme ur 
miljösynpunkt.  
 
En miss i arbetet var att ingen undersökte hur tvättvattnet från produktionskärlen skulle 
kunna behandlas. Vid produktionsstart av Tinova VX i början av 2003 så stod man med 
tvättvatten som man inte visste var man skulle göra av. Normalt sett är det 
miljöavdelningen som ska göra dessa tester, men de kände av någon okänd anledning inte 
till Tinova VX. Dels var det tvättvatten från bindemedelstillverkningen och dels 
tvättvatten från färgtillverkningen. Tvättvattnet skickades till SAKAB under hela första 
produktionsåret och var den 28/8 2003 uppe i 26 500 liter (varav 4000 från 
bindemedlet). Kostnaden har varit ca 2 kr/liter tvättvatten. 
 
Under hösten 2003 undersöktes de två typerna av tvättvatten av avdelningen för hälsa 
och miljö och följande konstaterades: 
 

• Tvättvattnet från bindemedlet går inte att fälla på företaget utan måste även 
fortsättningsvis skickas iväg. 

• Tvättvattnet från färgen kan fällas, och därför har operatörerna sedan 
produktionsstarten 04 fällt tvättvattnet själva i fabrikens egen 
”fällningsavdelning”. Därefter går det igenom företagets biobädd för rening. 

 
 
Justeringar av recepten 
Före produktionsstarten gjordes några ändringar efter att en provsats hade tillverkats och 
skickats för utvärdering både externt och internt. Den gav nämligen upphov till en del 
klagomål som personalen på labb sen försökte lösa. Efter produktionsstart så har några 
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små justeringar gjorts på huvudreceptet med avseende på t ex glans och kulör. De flesta 
av dem har varit för att få en stabilare produkt som har bättre säkerhetsmarginal till de 
gränser som satts på de önskade egenskaperna i produktspecifikationen. Ett större 
problem som FoU har och fortfarande brottas med är torktiden som helt plötsligt var 
sämre än den varit under utvecklingen. Problemet har inte riktigt fått sin förklaring ännu 
men en misstanke finns om att det har med en av råvarorna att göra. Leverantören blev 
ombedd av FoU att minska på mängden lösningsmedel i en råvara och det är möjligt att 
det påverkade torktiden.  
 
Samarbete 
Samarbetet med övriga processer fungerade både bra och dåligt. Samarbetet med 
marknad och inköp fungerade mestadels bra tycker man på FoU, men däremot inte 
samarbetet med produktion, inte till en början i alla fall.  
 
Dels var det svårt för labb att få tillträde till fabriken när de skulle tillverka provsats som 
skulle skickas ut till målare för att testas. Dessutom fick de inte heller tillgång till någon 
produktionspersonal. Det var högsäsong i produktionen och de var väldigt stressade över 
att hålla servicegraden till slutkund, som ledningen i Holland hade bestämt skulle höjas 
från 96 till 98 %. Det resulterade i att några personer från labb och metodik på kvällstid, 
själva fick tillverka och tappa tusen liter färg. Enligt deras uppfattning fick de göra 
mycket utöver sina ordinarie arbetsuppgifter.  
 
Normalt brukar labb och metodik lämna över ansvaret för tillverkningen till produktion 
efter två till tre satser som blivit bra, men i det här fallet har labb under hela första året 
varit med vid produktionen i väldigt stor utsträckning. Bindemedlet kräver nämligen en 
helt ny typ av mätning på en maskin och antingen fanns det inte tid för personalen på 
driftskontroll att lära sig hur mätningarna skulle göras eller så prioriterades det inte. 
 
Inga större investeringar gjordes för produktionen. Däremot framförde de önskemål om 
att en timer skulle installeras på en omrörare där det är mycket viktigt att tiden hålls. Det 
fick de vänta på i ett år. De efterfrågade även en tank att förvara bindemedlet i, dels för 
att slippa köpa in tusenliterscontainrar som ger ett högre pris på 1 kr/l och dels för att få 
lägre hanteringskostnad. Det hade de fortfarande inte fått i december 03. 
 
Dessutom är uppfattningen den att det inom företaget råder för mycket silotänkande 
istället för helhetstänkande. I pressade situationer ser avdelningarna mest till de egna 
målen än vad som är det bästa för företaget.  
 
Under perioden före och strax efter produktionsstart fanns det ingen avdelningsansvarig 
på VF där Tinova VX tillverkas eller på posten som produktionschef. Platschefen var 
tillförordnad produktionschef under den här tiden, men han hade mycket att göra ändå. 
 
Kommunikation 
FoU hade under hela utvecklingsprocessen regelbundna möten med sina danska kollegor 
som även dom arbetade med Tinova VX-projektet. Samtliga möten finns dokumenterade. 
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I början var det lite språkförbistringar, men allt eftersom fungerade samarbetet och 
kommunikationen bättre och bättre.  
 
Kopplingar och kompromisser 
En koppling till ledningssystemen är produktspecifikationen som gjordes. Den var inte 
enligt dokumentet ”formaliserad produktutveckling”, men liknar den. Andra kopplingar 
är råvaruklassningen som gjordes, kommunikationen med RPS-avdelningen samt att 
recept och provningsrutiner har lagts in i systemet.  
 
FoU kanske har kompromissat lite, till exempel med avrapportering. Vissa områden är 
heller inte så väldefinierade i ledningssystemen och då försöker man hitta på lösningar.  
 
Bra och mindre bra 
Det bästa med projektet var att man på den korta tiden och med de små resurserna 
lyckades göra en produkt som har sålt så fantastiskt mycket. Det var många inom 
företaget som gjorde en jätteinsats för att projektet skulle bli klart i tid. Dessutom 
fungerade mötena med marknad, inköp, logistik och produktion väldigt bra då de blivit 
lugnare. Det var roligt att arbeta med ett sådant stort projekt i Norden. 
 
Det som var mindre bra var det extra merarbetet för personalen på lab. Dessutom var 
samarbetet med produktionsavdelningen lite problematiskt till en början. Det saknas en 
väldokumenterad rutin för introduktion av en ny produkt. 
 

5.2.3 Inköp83

 
”I början var det brådis och sen blev det bara mer och mer brådis”  

 
Tidsplan och kravspecifikation 
Råvarusidan kontaktades i april 02. Det var i samband med ett möte tillsammans med lab 
och dåvarande produktionschefen. Det informerades om att en produkt var under 
utveckling, vad den var ämnad till, vilka råvaror som behövdes och att man planerade att 
lansera den 2003. De tycker att de blev kontaktade i god tid och satte igång med en del 
av arbetet med detsamma. Inledningsvis brukar leverantörernas standardförpackningar 
köpas, oavsett vad som fungerar bäst i produktionen, för på så sätt blir leveranstiden 
kortare. Sedan anpassas beställningarna då produktionen går upp i full skala och man ser 
vilka volymer det blir. En ny leverantör behövde kontaktas för en av de nya råvarorna. 
Det gjordes ingen leverantörsbedömning utan rutinen är att leverantörerna utvärderas en 
gång per år i januari. 
 
Emballage blev inte inkopplade förrän i december 02, på grund av oklarheter med 
namnet på produkten, och då var det stressigt från början. För emballage så var det ett 
                                                       
83 Sammanfattning av intervjuer med; Thomas Dahlberg 2003-11-27 och Lars Nifelhjelm 2003-
12-03. 
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nytt tryck på befintlig burk som skulle införskaffas. Kravspecifikationen på burken var att 
den skulle ha en invändig lack och packning i locket, vilket de vet fungerar bra.
    
Försäljningssuccé men försörjningsproblem 
Det var roligt att försäljningen gick bra för det behöver företaget. Samtidigt bidrog det 
till försörjningsproblem såväl med råvaror som med emballage. Emballage fick emellanåt 
tillfälligt prioritera bort andra dekorer som var inne på tryckning för att hinna med 
Tinova VX-burkarna. Leveranserna pressades igenom hos leverantören och stundtals, då 
det var riktigt ont om tid, kördes burkar dagligen från leverantören i Ulricehamn. Trots 
det blev det ibland störningar i produktionen med övertidsarbete som konsekvens. Med 
hänsyn till den korta framförhållningen, till följd av den stora efterfrågan, så gick det bra. 
 
Kopplingar och kompromisser 
En koppling är de rutiner som följs då en ny råvara ska tas in. Vad gäller 
emballageavdelningen, så visste man att det var en bra leverantör och ett bra emballage.  
 
Kopplat till arbetet med Tinova VX så är det möjligt att det ibland togs genvägar över 
systemet på så sätt att rutiner, för hur råvaruuppgifter ska läggas in i datasystemet, 
kringgicks. RPS- och miljöavdelningen ska nämligen lägga in ett antal parametrar för de 
råvaror som ska beställas i ett dataregister. Detta administrativa arbete tar dock lite tid 
och då det är bråttom så köps ibland råvaran in utan att den blivit registrerad. För övrigt 
så gör inköpssidan inte alltid de uppföljningar som det är tänkt.  
 
Bra och mindre bra 
Råvarusidan tycker att det var bra att de blev kontaktade i sådan god tid. Dessutom var 
alla inblandade väldigt engagerade och angelägna om att det skulle gå bra. Samarbetet 
med förpackningsleverantörerna fungerade väldigt bra, de lyfte ut andra produkter ur sin 
produktion för att kunna trycka dekor på Tinova VX-burkar. 
 
Emballagesidan tycker att det var rätt dålig framförhållning. Det verkar inte som att det 
fanns en nedräkningsplan där man räknade baklänges för att se när de olika momenten 
behövde göras. Det borde ha funnits, för som det var blev det väldigt ont om tid i slutet. 
Ibland kan organisationen vara lite trög när det gäller att ta snabba beslut, exempelvis 
drog namnfrågan ut på tiden. Dessutom kan kommunikationen alltid bli bättre. 
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5.2.4 Produktion84

 
” Vi pratar om Nordsjöandan ibland och här kan man säga att alla ville detta väl, 
och fixade och donade. De var urförbannade och tyckte att detta var det sämsta caset 
vi någonsin kört men dom jobbade ändå så att svetten lackade för att få fram det 
här.” 

Tidsplan och produktionsunderlag 
Lanseringsplanerna fick först fotfäste på riktigt sent under hösten 2002 och då var det 
bråttom. Vid denna första indikation så fanns det inte mycket underlag utan allt var 
mycket löst. Därför drog produktionschefen igång ett möte med marknadsfolk från både 
Sverige och Danmark, labb och logistik. Man skulle lansera till våren och det var många 
frågetecken att reda ut angående etikett, recept, vilka produkter och vilka storlekar som 
skulle köras. Recepten blev klara i stort sett när produktionen skulle sättas igång. Både 
nya råvaror och ny teknik behövdes för Tinova VX och det var ett nytänkande bakom 
produkten som var väldigt intressant, men tyvärr var det väldigt ont om tid. 
  
Råvaruförpackningar 
Det var en väldig tidspress och därför fick inköp köpa in råvarorna i de förpackningar som 
fanns. Oftast brukar inköp kontakta produktionen och höra vilka förpackningar de 
föredrar eller så hör produktion av sig till dom och så justeras det allt eftersom. Det 
gjordes det med förpackningen till en av råvarorna i det här fallet. 
 
En av leverantörerna ville leverera en råvara i bulk, men det fanns inte någon tank att ha 
den i. Istället fick den köpas in i 1000-literscontainrar vilket ger en dyrare råvara, mer 
svinn och en ökad hanteringskostnad. 
 
Provsatsen 
Då provsatsen skulle köras var det mitt i produktionens högsäsong och därför var det 
liten förståelse för att köra en provsats som ingen visste vad den skulle användas till. Det 
och lite dålig information ledde till att labb körde provsatsen själva. Det blev ett stort 
arbete för labb. 
 
Förberedelser inför produktionsstarten  
Metodik berättade om riskerna med en av råvarorna och hur den skulle hanteras på ett 
avdelningsmöte på fabriken. Utbildning i hur Tinova VX skulle produceras fick 
operatörerna när produktionen satte igång. Ingen visste riktigt hur man skulle hantera 
produktionen på ett optimalt sätt så labb, metodik och operatörerna provade sig fram. 
 
Inför produktionsstarten fick en lagertank göras vid för bindemedlet, men i övrigt var det 
inga större investeringar som gjordes. Produktionsutrustningen kompletterades under 
tiden med några mindre grejer då ett behov uppstod. 
                                                       
84 Sammanfattning av intervjuer med; Kent Knutsson 2003-12-02, Bengt Rehn 2003-12-08 och 
Thomas Sköld 2003-12-09. 
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Produktionen i full skala 
Allt eftersom har produktionen fungerat bättre och bättre, och till viss mån trimmas 
processen fortfarande. Även recepten har justerats en del och ska justeras ytterligare för 
att förbättra torktiden. Beslut angående processen tar metodik tillsammans med lab. 
 
Att tillverkningen blev så stor var naturligtvis väldigt positivt, men det innebar mycket 
mer pusslande från planerarnas sida för att få rätt prioritering i produktionen. I och med 
att Tinova VX var en nylansering och att den gick så bra så gavs direktiv uppifrån om att 
den skulle ha prioritet nummer ett. Dessutom fick produktionspersonalen jobba en del 
övertid vilket påverkade deras attityd negativt. Problem med att få in råvaror och 
emballage i tid skapade också det en svans av oro och besvärligheter. 
 
Tinova VX påverkan på miljön 
Produkten i sig är positiv ur miljösynpunkt eftersom den är vattenburen, men däremot 
måste tvättvattnet specialbehandlas. Det tappas på containrar och skickas till SAKAB för 
destruktion och det blir rätt dyrt. 
 
Vad gäller råvarusidan för bindemedlet så köps en råvara in i 1000-literscontainrar från 
Holland och de kan inte skickas tillbaka dit, utan måste hanteras som avfall.  
 
Kopplingar och kompromisser 
Det fanns inte så många kopplingar till ledningssystemen för de används inte så mycket i 
praktiken. Många var sura över det och det faktum att företaget är certifierade enligt 
både ISO 9000 och ISO 14 000, men sen står pärmarna där i bokhyllan och systemen 
fungerar inte i verkligheten. En koppling som fanns är att man kör många satser 
bindemedel efter varandra för att spara på tvättvatten. Det är av ekonomiska skäl och för 
att spara arbetstid. 
 
Man kompromissade på så sätt att projektet inte var så tydligt definierat från första 
början. Dokumentet som heter formaliserad produktutveckling kom till efter 
produktionsstarten om det över huvud taget skrevs. Det är inte korrigerande åtgärder 
som är vitsen med ett ledningssystem. Att göra rätt från början är oerhört viktigt för det 
är väldigt dyrt med korrigeringar i efterhand. 
 
Det blev exempelvis en miss i arbetet med labbet i Köpenhamn. De två recept som de 
gjorde gick inte att köra i fabriken här på Sege. På grund av att de fysiskt är placerade så 
långt ifrån varandra så blir kommunikationen mellan produktion och labb sämre och det 
danska labbet har därför sämre kunskap om vad som fungerar i här. Sådana missförstånd 
sker inte med labbet i Sege. 
 
Bra och mindre bra 
Det var mycket bra att produkten blev framtagen. Alla involverade var väldigt 
engagerade och hade inställningen att dom skulle fixa det, att det skulle bli en lyckad 
lansering. Hade inte de anställda haft den inställningen så hade det aldrig fungerat. 
Dessutom ställde leverantörerna upp väldigt mycket. 

45 



 
Något som var mindre bra var att företaget är för stort för att ”fixa” saker och ting. Det 
måste finnas ett system i hur saker ska göras. Basen måste finnas där även om det måste 
finnas utrymme att skapa också.  
 

5.2.5 Lager och distribution85

 
”Med facit i näven så borde man kanske tänka på att ’vad använder man den här 
produkten till och vad kommer då att inte användas?’.” 

 
Tidsplan och kravspecifikation 
Lagret blev kontaktat för ett checklistemöte och då de fått checklistan var det dags för 
dom att börja förbereda lagerplatser åt produkterna. När det kommer en ny produkt kan 
lagerpersonalen behöva flytta 3-4 andra produkter för att få in den nya produktserien. 
Det är viktigt att ha den sammanhängande för att det ska vara en röd tråd i den väg som 
körs då produkterna plockas. 
 
Samtidigt skulle färdigvarulagret precis börja införa ett flytande lagersystem. Det var 
tvunget att vara färdigt innan de började plocka Tinova VX. Dels skulle alla truckförare 
lära sig använda datorer och dessutom skulle lagret byggas om så att antalet 
buffertplatser minskade och antalet plockplatser ökade. 
 
I samma veva tog ledningen i Holland ett beslut om att leveranssäkerheten skulle vara ett 
viktigt mål under år 2003. Servicegraden till företagets slutkunder skulle ökas från 96 % 
till 98 %. För att klara det kravet var det nödvändigt att ha ungefär 15 % mer i lager. 
 
Lagertillgång och leveranssäkerhet 
Eftersom att produkten Tinova VX blev en mycket större succé än vad som förväntats så 
restade lagret rätt så mycket. Först var det för lite på lagret, sedan lyckades man jobba 
ikapp och till och med gå om efterfrågan. Vid säsongens slut fanns det 100 000 liter 
Tinova VX på lagret. Samtidigt tog Tinova VX en del marknadsandelar från andra av 
företagets produkter vilket medförde att det blev mycket av dem på lagret. 
 
Kopplingar och kompromisser 
Kopplingen till miljö- och kvalitetsledningssystemet, för lagrets del, var checklistorna 
som i det här fallet fungerade ganska bra. Lagret gjorde inte några kompromisser 
gentemot systemen så vitt de vet. 
 
Bra och mindre bra 
Det var bra att allt fanns på lager för att skickas ut då säljperioden började. Något som 
var mindre bra var att produkten tog slut, men det var nog svårt att förutsäga. 
                                                       
85 Sammanfattning av intervju med; Kaj Larsson 2003-12-03. 
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5.3 Generella synpunkter86  

5.3.1 Kommunikation och dokumentation under Tinova VX 
I början kommunicerade de olika funktionerna med varandra via mail eller telefon och 
många beslut togs även på det sättet. Då produktionsstarten närmade sig och pressen på 
de inblandade ökade så ökade också behovet av kommunikation mellan de olika 
funktionerna.  Kommunikationen strukturerades upp genom att en VX-grupp bildades 
med representanter från marknad, inköp, labb och produktion, men då var det bråttom. 
De sammanträdde därefter varje fredag under våren tills allt hade börjat lugna ner sig. I 
början var mötena stormiga och folk skrek på varandra men därefter fungerade de bra. 
Samtliga möten med VX-gruppen finns dokumenterade.  
 
De flesta av de intervjuade tycker att kommunikationen har fungerat bra. En av 
intervjupersonerna uttrycker att den måste ha fungerat för annars hade aldrig problemen 
kunnat lösas så snabbt som de gjorde. En annan person tycker också att den fungerade 
bra med undantag av en period under hösten då de kände sig som i ett vakuum och inte 
visste vad som hände egentligen. Flertalet av de intervjuade tycker dock att 
kommunikationen kan bli bättre. En av de intervjuade tycker att ett vanligt 
informationsproblem på företaget är att folk blir glada och nöjda när de själva får 
information, men glömmer att sprida den vidare. En annan person säger att missförstånd 
ibland uppstår på grund av rykten inom företaget. Flera av respondenterna uttalar att 
kommunikationen är bra inom processerna och att det är mellan processerna som den 
brister.  
 
Vad gäller dokumentationen så har VX-mötena dokumenterats. En person säger att det 
nog är många övriga beslut som tagits i stunden och som säkert har varit jättebra, men 
eftersom de inte finns dokumenterade så är det i efterhand svårt att veta varför de togs. 
En annan av de intervjuade säger att det vid stor tidspress kommuniceras mer och 
dokumenteras mindre. 
 
Ingen återkoppling på kommunikationen har skett på så sätt att de olika delprocesserna 
har satt sig ned tillsammans och diskuterat igenom den. Anledningarna till att man inte 
haft någon återkoppling skiftar mellan de intervjuade. En intervjuperson har inte känt 
något behov av att säga åt andra medarbetare hur de kunde ha gjort annorlunda. En 
annan av de intervjuade tycker att samarbetet har varit besvärligt ibland men att det är 
svårt att lägga fram. Den återkoppling som har varit är att det är skönt att de klarade det 
säger en av de intervjuade. En annan respondent tycker att en viss typ av återkoppling på 
kommunikationen har varit att man insett att den har varit dålig och bestämt att det är 
dags att ha ett möte. 
 

                                                       
86 Sammanfattning av intervjuer med; Leif Bågenholm 2003-12-10, Mats Nilsson 2003-12-11, Jonny 
Kellgren 2003-12-18, Jörgen H. Olsen 2003-12-04, Martin Strand 2003-12-11, Ulrika Garbe 2003-12-18, 
Thomas Dahlberg 2003-11-27, Lars Nifelhjelm 2003-12-03, Kent Knutsson 2003-12-02, Bengt Rehn 2003-
12-08, Thomas Sköld 2003-12-09 och Kaj Larsson 2003-12-03. 
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5.3.2 Ledningssystemen i det dagliga arbetet 
Åsikterna kring hur ledningssystemen används i det dagliga arbetet skiljer sig åt relativt 
mycket. Här framkommer distinkta skillnader i respondenternas svar beroende på var de 
arbetar i företaget.  
 
På marknads- och inköpsavdelningarna tycker samtliga intervjuade att ledningssystemen 
används på ett ganska bra sätt i det dagliga arbetet. Organisationen är rätt bra på att följa 
rutinerna och det är ganska bra överensstämmelse mellan systemen och det dagliga 
arbetet. En av intervjupersonerna säger att ledningssystemen inte är någonting man 
tänker på dagligen, rutinerna ska sitta i ryggraden och personen tror att de anställda 
känner till rutinerna. 
 
På de mer operativa avdelningarna FoU, produktion och lager uttrycker de flesta mer 
eller mindre att ledningssystemen inte används som de borde och att de borde fungera 
bättre. Ett par av respondenterna tycker att systemen används men en av dom uttrycker 
att det finns glapp när ingen vet hur man ska göra. En av de intervjuade tycker att 
systemen inte används på rätt sätt för att de är för besvärliga att jobba med. Samma 
person uttalar att det förhoppningsvis kommer att bli bättre i och med att 
kvalitetsledningssystemet görs om. En annan av de intervjuade uttrycker att 
ledningssystemen lever på en undanskymd plats och att folk är negativt inställda till att 
ändra sitt sätt att arbeta på. Samma person tycker att man på företaget från början 
beskrev en idealbild i sina ledningssystem. Då bryr sig ingen och gör ändå på sitt vis. En 
intervjuperson säger att det kanske låter dumt, men att personen i fråga inte känner 
någon koppling till ledningssystemen. Den intervjuade förklarar vidare att visst finns det 
rutiner för hur arbetet ska utföras men personen vet inte vad som hör till 
ledningssystemet. En annan respondents åsikt är att man på företaget är dåliga på att lära 
sig av sina misstag. Felen rättas till men man frågar sig inte varför de uppstod och hur 
man ska undvika att de upprepas.   
 

Nordsjöandan 

Vid flera av intervjuerna uttalas det att projektet inte hade blivit färdigt till lanseringen 
om det inte hade varit för alla medarbetare. På alla nivåer i organisationen fanns en vilja 
om att det skulle bli en bra lansering. En av de intervjuade uttrycker att alla ville 
projektet väl så de fixade och donade och jobbade så att svetten lackade, trots att de 
tyckte att det var det sämsta projektet någonsin.  
 
Bilden av en fixarkultur målas upp och ett par stycken av informanterna benämner den 
som Nordsjöandan. Det finns många synpunkter såväl positiva som negativa på 
Nordsjöandan. En av de intervjuade tycker att Nordsjöandan fungerar som smörjmedel i 
organisationen. Samma person förklarar vidare att det är tack vare den som företaget är 
väldigt bra på att klara av snäva situationer. Det är många som har varit länge på 
företaget och när organisationen sätts under press så dyker informella 
kommunikationsvägar upp och gör att beslut kan tas snabbare. Samma intervjuperson 
säger att det kan vara en nackdel när man sen ska försöka hitta en struktur i det.  
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En av de intervjuade tror att fixarandan döljer många brister. En annan intervjuperson 
tycker att företaget är för stort för att fixa saker, det måste finnas ett system att arbeta 
efter.  
 

5.3.3 Utbildning 
Alla utom en av respondenterna tycker att det skulle behövas mer utbildning i fråga om 
ledningssystemen. En intervjuperson svarar att om man inte förstår varför eller var man 
ska leta, så fungerar inte systemen. 
 
Flera personer uttalar att det är utbildning i själva tänkandet som behövs. Medvetenheten 
hos de anställda behöver förbättras så att de förstår vad ISO-system verkligen är. Enligt 
en av de intervjuade förekommer det nämligen en attityd om att de är något slags 
självändamål och att de anställda ibland slänger sig med att de måste göra saker för att 
det är enligt ISO. En intervjuperson säger att systemen har rykte om sig att vara en börda 
men det är ju inte menat som ett hinder utan som ett stöd. En annan av de intervjuade 
tror att tänkandet kring ledningssystemen kan ändras och även tänkandet att det är 
mänskligt att göra fel, det är OK att göra fel, men man ska se till att lära sig av sina 
misstag. 
 
Flera av de intervjuade uttrycker att det finns mycket att göra vad gäller utbildning. Ett 
par personer uttrycker att utbildningen bör hållas i samband med att det moderniserade 
kvalitetsledningssystemet börjar användas. En annan person tycker att en påminnelse om 
året kan vara lagom. 
 
En av intervjupersonerna frågar sig vilken nivå som utbildningen bör hållas på och tror 
att cheferna nog behöver utbildning, för det ska ju komma uppifrån. Företagets VD 
uttalar att utbildning behövs hela vägen genom företaget. 
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6. Analys del 1 
 

6.1 Ledningssystemen i praktiken 
I det här kapitlet analyseras hur miljö- och kvalitetsledningssystemen på Akzo Nobel Decorative 
Coatings fungerar i praktiken. Analysen baseras på erfarenheter från produktframtagningsprocessen 
av utomhusprodukten Tinova VX och är strukturerad enligt de åtta kvalitetsledningsprinciperna. 
De utgör stöttepelare i den reviderade kvalitetsstandarden och har beskrivits i den teoretiska 
referensramen. 
 
 

 

 

6.1.1 Kundfokus  
Alla organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå nuvarande och framtida 
kundbehov, bör uppfylla kundkrav och sträva efter att överträffa kundens förväntningar. 
 
Frågan om kundfokuseringen på ANDC kan delas upp på tre olika kundkategorier; miljö, 
externa kunder och interna kunder. 
 
Miljö: Om miljön betraktas som en kund, så lever produkten Tinova VX upp till 

dess krav. Den är miljöanpassad och kan användas som substitut till andra 
lösningsmedelsbaserade produkter. Därmed hjälper den till med att 
begränsa och förebygga företagets miljöpåverkan.  
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Dessutom uppmärksammades kunderna på att den var miljöanpassad och 
intervjupersonerna från marknadssidan berättar att de generellt lyfter 
fram de vattenburna färgerna i marknadsföringen. Detta agerande kan ge 
flera positiva effekter som förväntas av ett miljöledningssystem. Dels kan 
det faktum att de vattenburna produkterna lyfts upp leda till att 
kunderna alltmer köper företagets miljöanpassade produkter. Det leder i 
sin tur till att företagets miljöpåverkan minskar. Dessutom kan 
fokuseringen på de miljöanpassade produkterna i reklamen leda till att 
företagets varumärke uppfattas positivt och att det därför också stärks.  

 
Dessvärre hade ingen tittat på hur tvättvattnet skulle kunna behandlas 
och renas inom företaget vilket ledde till att det, under hela första 
säsongen, fick skickas för destruktion till SAKAB. Det ledde till onödiga 
transporter och till ökade kostnader för företaget. För att förebygga 
sådana misstag framöver skulle det behövas tydligare produktfokusering i 
miljöledningssystemet. I Naturvårdsverkets studie ”Effektivare 
miljöledningssystem” (2003) så konstateras att tydligare produktfokus i 
miljöledningsarbetet skulle leda till att företagens potential för 
miljöförbättrande åtgärder utnyttjades på ett bättre sätt. På ANDC finns 
mål och rutiner för exempelvis substitutionsarbetet med råvaror men det 
skulle även behövas en rutin för att se till att man inom företaget, redan 
under produktutvecklingsstadiet, studerar hur de olika restprodukterna 
från produktionen kan och ska behandlas.  

 
Externa 
kunder: Vad gäller de externa kunderna så erbjuder Tinova VX dem ett unikt 

koncept. Den är användarvänlig, dels för att den inte innehåller 
lösningsmedel och dels för att den är lättstruken. Men framför allt är 
färgen tidsbesparande. Tidsbesparingen kommer sig av att ingen 
grundmålning behövs eftersom det unika bindemedlet i färgen ger ett 
tjockare skikt vid målning.  

 
Produkten blev en försäljningssuccé under sin första säsong på marknaden 
och reklamationerna har varit relativt få och billiga, så uppenbarligen 
levde den åtminstone upp till kundkraven. En bidragande orsak till att det 
gått så bra kan vara att man tog reda på kundbehovet genom storskaliga 
tester av produkten hösten före lanseringen. Dessa tester diskuteras mer 
under principen faktabaserade beslut. 

 
 
Interna 
kunder: Det är viktigt att de anställda inte glömmer bort att deras medarbetare på 

företaget också är deras kunder. De interna kundernas behov för att göra 
ett gott arbete ska också tillfredsställas och det har inte alltid skett i 
produktutvecklings-processen av Tinova VX.  
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Exempelvis var personalen på FoU till en början missnöjd över hur 
samarbetet med produktionen fungerade. Bland annat för att de inte fick 
den hjälp de behövde när de skulle tillverka provsatsen vilket ledde till att 
de själva fick producera och tappa den en kväll.  
 
Produktionsavdelningen tog på den punkten inte sin del av ansvaret för 
att utveckla produkten och anledningen till det verkar vara en 
kombination av att det vid den tidpunkten var högsäsong i produktionen 
och att de inte visste vad provsatsen skulle användas till. Som en av 
intervjupersonerna sa så ledde det till att förståelsen var liten för att 
producera den. Det visar hur centralt det är med information för att få 
engagerade medarbetare och här finns en klar förbättringsmöjlighet. 
Lyckade produktframtagningar är mycket viktiga för hela företaget och 
samtliga funktioner måste ta sin del av ansvaret. För att de ska göra det 
krävs dock att de får information om projektet.  
 
Dessutom visar händelsen att produktion mot extern eller intern kund 
särskildes. Målen på leveranssäkerheten som produktionsavdelningen 
arbetade för att leva upp till är självfallet viktiga, men ur ett längre 
strategiskt perspektiv så är utveckling av nya produkter minst lika viktigt. 
Företaget borde klargöra hur prioriteringen ska göras då en dylik situation 
uppkommer igen.  
 
Ett annat exempel på när de interna kundernas behov åsidosattes var 
under hösten 2002. Provsatserna hade utvärderats och labb arbetade med 
att justera recepten efter de synpunkter och önskemål som framkommit. 
Det tog tid och en av intervjupersonerna talar om det som ett vakuum där 
ingen visste hur det skulle bli. En annan av intervjupersonerna berättar 
om att de, när de fick besked om att lanseringen verkligen skulle ske, blev 
väldigt oroliga för att det inte skulle fungera.  
 
Kommunikationen borde av allt att döma ha skötts på ett annat sätt 
under hösten. Även om recepten inte var klara så borde de övriga 
processerna ha meddelats om läget och om att lanseringen fortfarande var 
aktuell. Fastän det inte fanns mycket information att ge så hade det varit 
bra att lämna vidare den ändå, så att de övriga inblandade inte skulle leva 
i ovisshet. 

 
Det har alltså varit en del missar i kommunikationen och samarbetet 
mellan funktionerna under produktutvecklingen av Tinova VX. Att de 
har uppstått tyder på glapp mellan företagets funktioner och tidspressen, 
på grund av att lanseringen bestämdes så pass sent, förvärrade situationen. 
För att minska glappen mellan funktionerna krävs en tydligare 
processinriktning på företaget. Detta diskuteras vidare under principen 
processinriktning. 
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6.1.2 Ledarskap 
Ledare åstadkommer enhetlighet när det gäller organisationens syfte, inriktning och interna miljö. 
De skapar den miljö vari personalen kan engageras fullt ut för att uppnå organisationens mål. 
 
I arbetet med Tinova VX så var samtliga i högsta ledningen kontinuerligt involverade och 
engagerade. Vad gäller ledningens engagemang för kvalitets- och miljöledningssystemen 
så verkar det inte vara lika starkt. Den åsikten framförs såväl från medarbetarna som från 
ledningsnivå på företaget. Dessutom har det via attitydundersökningar framkommit att 
ledningen har haft brister vad gäller kommunikationen med personalen. Det förstärker 
ytterligare bilden av att ledningen, med sitt sätt att arbeta, inte har skapat en miljö som 
får medarbetarna att engageras i ledningssystemen. 
 
Ledningens engagemang för ledningssystemen är nödvändigt för en lyckad miljö- och 
kvalitetsstrategi. Det framkommer exempelvis i studien från Linköpings universitet där 
ledningens engagemang uppges vara en av de fyra viktigaste faktorerna för att få 
medarbetarna att arbeta med ständiga förbättringar. I Naturvårdsverkets studie 
”Effektivare miljöledningssystem” har brister och problem identifierats över hur 
miljöledningssystem har utvecklats och fungerar. En av de bristande drivkrafterna som 
identifierats är just ledningens bristande engagemang. 
 
Dock verkar det som att ledningens engagemang har ökat den senaste tiden. Dels har de 
tagit ett beslut som medfört att kvalitetsarbetet har lyfts upp till att bli en av företagets 
mer övergripande målsättningar. Dessutom har de under 2003 arbetat med företagets 
visioner och övergripande mål samt försökt att tydliggöra dessa för personalen. Det verkar 
alltså som att ledningens engagemang går åt rätt håll men det är mycket viktigt att det 
inte stannar med dessa åtgärder utan att de strävar vidare i samma riktning. Det finns 
fortfarande mycket kvar att göra.  
 
Vid en av intervjuerna framkommer det exempelvis att ledningen inte träffade revisorerna 
vid den externa revisionen under hösten 2003. De hade inte tid trots att revisionen pågick 
i sammanlagt tre dagar. Det visar på att ledningssystemen fortfarande inte prioriteras 
särskilt högt. Ledningen måste vara goda föredömen för medarbetarna och 
ledningssystemen är inte något undantag. Att ledningen har satt kvalitetsarbetet som ett 
av företagets fem övergripande mål är bra, men de måste även ge prov på det i sina 
handlingar. Ledningen såväl som cheferna på mellannivå måste visa att de tar systemen 
på allvar för annars kommer aldrig medarbetarna att göra det.  
 
Vid ett par intervjuer, bland annat från ledningen, framkommer åsikter om att 
ledningsgruppen nog behöver utbildning i ledningssystemen och det kan nog vara ett sätt 
att öka ledningens engagemang. Utbildningen behöver inte genomföras som långa och 
teorifyllda dagar, för risken är att teorin glöms bort lika snabbt igen. Vad ledningen 
verkar behöva är inspiration så att de i sin tur kan inspirera sina medarbetare. 
Utbildningen skulle förslagsvis kunna bestå av att studera exempel på vad lyckat 
kvalitets- och miljöarbete har lett till i andra företag. Har de insikt och förståelse för vad 
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väl fungerande ledningssystem kan få för positiva effekter för företaget, så kan de också 
vara engagerade fullt ut.  
  

6.1.3 Medarbetarnas engagemang 
Medarbetare på alla nivåer utgör organisationens främsta tillgång och deras fulla engagemang 
medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. 
 
Från flertalet av intervjuerna framkom det att tidspressen var mycket stor inför och under 
lanseringen samt att det var många i företaget som jobbade hårt för att projektet skulle 
bli klart i tid. Alla var engagerade och angelägna om att lanseringen skulle bli lyckad och 
utan den inställningen hade det aldrig fungerat. Företaget förefaller ha anställda som bryr 
sig och som jobbar hårt om det behövs. Det är väldigt positivt, för engagerade 
medarbetare är en organisations viktigaste tillgång. Däremot ligger det stor relevans i att 
utnyttja detta engagemang på bästa sätt så att de anställda gör rätt saker.  
 
Det framkom mycket olika åsikter om hur ledningssystemen används i det dagliga 
arbetet beroende på var den intervjuade arbetade någonstans i företaget. Företagets VD 
tror att rutinerna är rätt bra beskrivna och att problemet är att de inte alltid följs. På 
marknads- och inköpsavdelningarna verkar de intervjuade rätt nöjda, både över hur 
ledningssystemen överensstämmer med arbetet och hur de används. På avdelningarna för 
FoU, produktion och lager är intervjupersonerna missnöjda med systemen, framför allt 
med användandet av dem. Systemen borde fungera bättre.  
 
Frågan är vad skillnaderna kan bero på. Skiljer sig engagemanget för ledningssystemen 
mellan de olika funktionerna i företaget och varför i sådana fall? Eller är det 
ambitionsnivån som skiljer sig åt och att även uppfattningarna därför går isär om hur 
systemet fungerar när det fungerar bra. Detta borde företaget titta närmare på för det är 
möjligt att det finns lärdomar att göra mellan funktionerna. 
 
Från olika funktioner i organisationen togs företagets ”fixarkultur” upp. Den inverkar 
både positivt och negativt på arbetet på företaget. Ibland uppstår besvärliga situationer 
på företaget där medarbetarna sätts under stor tidspress, men tack vare de anställdas 
kämparanda och uppfinningsrikedom så klaras dessa situationer oftast ut. Det görs 
däremot oftast genom att informella steg tas, dvs. att de rutiner som egentligen ska följas 
inte gör det. Det medför att det blir svårt att hitta en struktur i arbetet efteråt. Här är det 
svårt att veta vad som är orsak och verkan för då man jobbar utan struktur i arbetet så 
uppstår dessa stressade och besvärliga situationer mycket lättare. Sedan är det återigen 
dags för en ”brandkårsutryckning”, som en av intervjupersonerna uttryckte det, och så 
kan det gå runt. Då något har gått fel på företaget som kostat mycket pengar så har det 
ofta konstaterats att det inte hade hänt om ledningssystemet hade följts.  
 
För att stävja den här ”fixarkulturen” i dess negativa bemärkelse, så är det viktigt att öka 
de anställdas engagemang för ledningssystemen. För att lyckas med det måste de till att 
börja med känna att miljö- och kvalitetsledningsarbetet är något som värderas högt i 
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företaget, att det är viktigt att man följer de rutiner som finns. Här måste ledningen och 
cheferna på mellannivå föregå med gott exempel. 
 
Dessutom är mer utbildning av stor vikt för att förbättra miljö- och kvalitetsarbetet. Alla 
utom en av de intervjuade på företaget tycker att det behövs mer utbildning i fråga om 
ledningssystemen, framför allt inom tänkandet. Att de anställda är medvetna om syftena 
med ledningssystemen är mycket viktigt för i annat fall känns det nog inte så motiverat 
att följa rutinerna som är beskrivna däri. På företaget är avvikelser vad gäller personalens 
utbildning i avdelningsspecifika miljö- och kvalitetsrutiner ganska vanliga. 
Mellancheferna måste ta ett större ansvar för att utbilda sin personal och inte slarva på 
den punkten. 
 
Företaget bör också satsa på att kontinuerligt utbilda i och påminna om 
ledningssystemen. Till exempel har företaget en intern tidning som heter Färgdroppen 
och ges ut ca 6-8 gånger om året. I den finns alltid en sida om hälsa och miljö. En god idé 
vore att i fortsättningen även ha en sida som behandlar kvalitet. Där kan enkla och 
inspirerande exempel tas upp på hur de anställda med små medel kan vara med och 
förbättra kvalitetsarbetet.  
 
Även internrevisionerna kan utnyttjas i högre grad till utbildning. I en studie av Grip 
(2001) tas miljörevisionens betydelse upp. Den visar att om revisionen används för 
utbildning så kan den bidra till en kognitiv förändring hos personen som revideras. 
Revisionen kan då bli både mer lärorik samt leda till en högre efterlevnad. För att nå ut 
till samtliga medarbetare är det viktigt att variera vilka personer som revideras. En person 
uttrycker som förbättringsförslag att revisionerna till högre grad skall utföras på golvnivå.  
 

6.1.4 Processinriktning 
Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när sammanhörande resurser och aktiviteter hanteras som en 
process. 
 
Sedan företaget certifierades enligt den nya kvalitetsstandarden våren 2003, så har man 
infört processinriktning. Det är menat att leda till ett mer effektivt samarbete mellan 
funktionerna och en högre kundtillfredsställelse. En processorienterad verksamhet 
förebygger att suboptimering mellan processerna uppstår. 
 
De flesta av de tillfrågade tycker att kommunikationen under arbetet med Tinova VX 
fungerade bra, men flertalet tycker också att den kan fungera bättre. Flera av de 
intervjuade uttalar att det var mellan delprocesserna som kommunikationen brast. 
Exempel på det togs upp under principen kundfokus. Det har uppenbarligen funnits några 
sådana tillfällen men vid intervjuerna har det även märkts att det är lättare att se brister 
hos andra funktioner/processer än hos sin egen. Från ett håll framförs också åsikten att det 
är för mycket suboptimering på företaget. Kort sagt fungerade 
produktutvecklingsprocessen inte hela tiden som en process så processinriktningen 
medför en stor potential för förbättring. Dock beror effekterna av den mycket på 
företagets interna ambitioner till att arbeta med och utveckla den. 
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Det verkar inte finnas mycket i ledningssystemen som tar upp just 
produktutvecklingsprocessen förutom ett dokument, formaliserad produktutveckling, 
som ska sätta i gång de olika funktionerna vid produktutveckling. Det användes dock 
inte i arbetet med Tinova VX, vilket påpekades på ledningens genomgång våren 03 efter 
lanseringen. Det bestämdes då att dokumentet skulle skrivas i efterhand, men är ännu 
inte komplett. Det har varit svårt att få grepp om varför dokumentet inte användes som 
det skulle. En del av förklaringen tycks vara att projektet startade som ett labbprojekt. 
Det definierades först som ett internationellt produktutvecklingsprojekt och 
kravspecifikationen dokumenterades som ett slags schema över önskade egenskaper med 
avseende på olika parametrar. Det fungerade säkert bra för personalen på FoU, för det 
verkar lika utförligt som ”formaliserad produktutveckling” i det avseendet. Däremot så 
saknar det andra detaljer som när labbarbetet, provsatsen och nya brytrecept ska vara 
klara.  
 
Eftersom allt blev så sent och stressigt då lanseringen närmade sig så är det uppenbart att 
tydligare riktlinjer hade behövts. Hade ”formaliserad produktutveckling” använts på det 
sätt det är tänkt, så hade det kanske medfört att framtagningen av Tinova VX hade 
kunnat ske under mer kontrollerade former. Man bör inom företaget se över dokumentet 
och fundera på varför det inte användes. Är förklaringen att det, som det är utformat 
idag, inte känns användbart så bör man formulera om det så att det blir ett användbart 
verktyg och i fortsättningen fylls i på allvar.  
 
En av de involverade i processen hittade så småningom ett sätt att lösa de 
försörjningsproblem som uppstod genom initiera en mötesgrupp, ”VX-gruppen”. 
Kommunikation blev effektiv när alla satte sig ned tillsammans för alla blev då insatta i 
varandras problem. Många problem löstes just där och de flesta inblandade verkar vara 
nöjda med hur mötena fungerade. ”VX-gruppen” var lyckad och den sammankallades 
igen under hösten 03 för att börja förberedelserna inför säsongen 04. 
 
Företaget bör fråga sig vad det kräver av sina ledningssystem. En innovativ 
produktutvecklingsprocess som framtagningen av Tinova VX går inte sekventiellt genom 
företagets delprocesser utan är komplex och iterativ. I nuläget finns inte mycket i 
ledningssystemen som behandlar produktutvecklingsprocessen. Däremot finns en del 
rutiner för de olika funktionerna, delprocesserna. Ska ledningssystemen klara av att leda 
en komplex och iterativ process som produktframtagningen av Tinova VX så måste 
rutiner utformas så att hela produktutvecklingsprocessen täcks in. Ett alternativ till det är 
att sköta produktutvecklingsprocesser med projektmetodik och att rutinerna i 
ledningssystemen fungerar som stöd i den processen.  
 
En annan bidragande orsak till problem under produktutvecklingsprocessen har med 
ledningen av utvecklingsprojektet att göra. Projektet hade en projektledare från 
marknadsavdelningen, men ändå verkar personen ifråga inte ha fungerat som det i 
praktiken. Det saknades en sammanhållande kraft mellan funktionerna i arbetet med 
Tinova VX, en processägare. Man bör på företaget bestämma och klargöra vad som 
förväntas av projektledaren så att det framöver inte är några oklarheter på den punkten. 
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6.1.5 Systeminriktad ledningsmodell 
Att fastlägga, förstå och hantera ett system av sammanhängande processer för ett givet mål bidrar till 
att organisationen blir verkningsfull och effektiv. 
 
Tinova VX sålde nästan tre gånger så mycket som budgeterat, men den tog inte bara nya 
marknadsandelar utan kannibaliserade även på företagets befintliga produkter. Det ledde 
till att det har blivit mycket på lagret av just dom varorna. Hade en marknadsanalys 
gjorts så hade man nog märkt hur lanseringen av Tinova VX skulle komma att påverka 
försäljningen av företagets andra produkter. Då hade man på ett tidigare stadium kunnat 
se att åtgången av dem hade minskat och därför inte tillverkat lika mycket som tidigare.  
 
Eftersom Tinova VX är en miljöanpassad substitutionsprodukt så kanske man, även utan 
en marknadsanalys, borde ha räknat med att försäljningen av de ”gamla”, 
lösningsmedelsbaserade färgerna skulle minska och därför varit lite extra uppmärksam på 
dess efterfrågan.  
 

6.1.6 Ständig förbättring 
Ett varaktigt mål för organisationen är ständig förbättring. 
 
Flertalet av personerna som intervjuades tycker inte att ledningssystemen fungerar som de 
ska i det dagliga arbetet, de borde fungera bättre. De har många åsikter om 
ledningssystemen och varför de inte alltid fungerar; de är för besvärliga, det finns glapp i 
dem, de beskrevs som en idealbild från början, vet inte vilka rutiner i arbetet som finns i 
ledningssystemet eller inte. Av dessa åsikter kan nog slutsatsen dras att de som 
intervjuades, trots att de talar om det generella användandet av ledningssystemen, även 
talar om sig själva och att inte heller de använder dem som de ska.  
 
I licentiatavhandlingen av Poksinska och Dahlgard hävdas att kvalitetsledningssystem 
uppbyggda på kraven i ISO 9001:2000 skiljer sig inte från förra ISO-standarden om 
organisationer inte har intern motivation att införa standarden. Dessutom framhålls att 
företagen som undersökts i studien inte har sett kvalitetsledningssystemet som ett 
verktyg för att leda och förbättra processer utan som ett system för att skapa, bevara och 
uppdatera dokument. Poksinska ser certifieringsprocessen som mycket viktig ur 
förbättringssynpunkt, för fokuserar revisorn mycket på det dokumenterade systemet så 
tenderar företagen till att göra detsamma. 
 
För att förbättra innehållet i och användandet av ledningssystemen så att de verkligen 
används som ledningssystem och inte dokumentationssystem, så hänger det på företagets 
interna motivation att göra det. ANDC har sina certifikat enligt ISO 9001 och ISO 
14001 och nu är det upp till företaget att göra det bästa utav dem. I arbetet med 
ständiga förbättringar kan modellen ”Förbättringshjulet 4F”, som beskrivs i teorikapitlet 
vara ett bra verktyg. 
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En förbättringsmöjlighet är att utveckla internrevisionerna så att de till större grad 
fokuserar på systemen och nyttan av dem. I nya kvalitetsstandarden har ju kraven på 
dokumentation sänkts med anledning av att det är viktigare att verkligheten är bra än att 
det finns en bra dokumentation av denna verklighet. Dessutom är revisionerna ett bra 
tillfälle till att utbilda medarbetarna i ledningssystemen, vilket beskrivits under principen 
medarbetarnas engagemang. 
 
Vid en intervju framkom en åsikt om att man på företaget borde försöka sätta fler mål 
som är direkt länkade till ledningssystemen så att de kan följas upp. Intervjupersonen 
uttrycket vidare att företaget än mer bör kommunicera resultaten med de anställda och få 
dem att känna att det de gör påverkar de satta målen i slutändan. I en fallstudie från 
Linköpings universitet har fyra faktorer tagits fram som bidrar till att skapa engagerade 
medarbetare i arbetet med ständiga förbättringar. Där framhålls vikten av att resultaten 
av förbättringsarbetet kommuniceras ut till de anställda på ett bra sätt. Denna 
kommunikation skulle kunna ske för resultat på vitt skilda nivåer, allt från 
försäljningsresultat för succéprodukter som Tinova VX till resultat för en produktionslinje 
som visar hur stor del av produktionen under veckan som varit godkänd. Ser de anställda 
inte resultatet av sitt arbete så känns det inte så motiverat att anstränga sig för att 
förbättra det. 
 
Att företaget har initierat det här examensarbetet är positivt, det initiativet visar att de 
vill ta vara på lärdomarna från framtagningsprocessen av Tinova VX. De inblandade har 
dock inte haft någon återkoppling på hur kommunikationen eller samarbetet fungerade 
under arbetet med Tinova VX. Det är synd, för återkoppling är viktigt för att lära sig av 
de erfarenheter man gjort, oavsett om de är bra eller dåliga och för att finna vilka 
förbättringsmöjligheter som finns. Dessutom verkar det finnas många oventilerade åsikter 
och känslor hos de intervjuade kring utvecklingsprojektet. Det vore en god idé om de 
inblandade från de olika processerna satte sig ned tillsammans och konstruktivt 
diskuterade igenom arbetet med Tinova VX. Det är viktigt för att de anställda ska få 
förståelse för hur det sätt de själva agerar på kan orsaka problem i ett senare skede för 
någon annan. På så sätt kan de anställdas processtänkande ökas och de kan få en högre 
kvalitet i arbetet mot sina interna kunder. Återkoppling på kommunikationen och 
samarbetet kan även ge perspektiv på hur produktutvecklingsprocessen fungerade. Då 
blir det lättare att upptäcka var i ledningssystemen det finns glapp någonstans, vilket 
risken är särskilt stor för i gränssnitten mellan processerna.  
 
Vid intervjuerna kom flera åsikter upp som har med produktutveckling att göra.87 Dessa 
åsikter bör fångas upp och göras något åt. Företagets VD anser att det är med 
innovationer som företaget kan skapa konkurrensfördelar i framtiden. Då är det viktigt 
att företaget också skapar en organisation som främjar innovationsförmågan.  

                                                       
87 Se bilaga 3. 
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6.1.7 Faktabaserade beslut 
Verkningsfulla beslut baseras på den logiska eller intuitiva analysen av data och annan information. 
 
Resultatet från första försäljningssäsongen visar att Tinova VX under sin första 
försäljningssäsong blev den största utomhusprodukten på företaget. En bidragande orsak 
till att det gått så bra kan vara att storskaliga tester utfördes. Resultaten från dom var 
positiva med vissa reservationer, för vissa klagomål framfördes. Utvecklingslabbet kunde 
med testresultaten arbeta för att få produkten att leva upp till de krav den hade på sig. 
Med dessa storskaliga tester kunde alltså företaget försäkra sig om att den färdiga 
produkten verkligen var något kunderna ville ha. De baserade sina beslut på fakta.  
 
Reklamationshanteringen på företaget verkar vara strukturerad och väl dokumenterad 
vilket underlättar för företaget att vidareutveckla produkten. Reklamationerna 
dokumenteras för de olika produkterna och klassificeras efter vilken typ av reklamation 
det är tal om. För Tinova VX har reklamationerna varit relativt få och billiga för att vara 
en så pass stor lansering, vilket ytterligare förstärker bilden av att den hade testats relativt 
bra. Sammanlagt kom det in 35 stycken reklamationer på produkten under 2003 och det 
sammanlagda värdet av dom var drygt 163 000 kronor. När en ny produkt lanseras så 
brukar den ha barnsjukdomar påpekar intervjupersoner från olika delprocesser. De största 
problemen med Tinova VX har varit torktiden och färgförändringar, vilka sammanlagt 
har gett upphov till nästan 85 % av reklamationskostnaderna.  
 
Den verkliga försäljningen blev tre gånger så stor som årsprognosen och det är 
naturligtvis bra att produkten blev en sådan försäljningssuccé, men det har även inneburit 
nackdelar för företaget i form av stress och försörjningsproblem. Årsprognosen hade satts 
med en ”kvalificerad gissning”, för marknadsavdelningen menar att det i stort sett är 
omöjligt att göra marknadsundersökningar. Hade en marknadsanalys utförts så hade man 
kanske märkt vilken potential produkten hade på marknaden och satt en högre 
introduktionsvolym och årsvolym. Det hade då kunnat förhindra all denna stress på 
grund av försörjningsproblem av råvaror och emballage, stressen för att hinna producera 
allt, stressen för att hinna lagra och distribuera allt. Hade de anställda varit beredda på 
efterfrågan så hade de också kunnat förbereda sig på den. 
 

6.1.8 Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 
Förmågan hos organisationen och dess leverantörer att skapa värde ökar genom ömsesidigt 
fördelaktiga relationer. 
 
Då efterfrågan av Tinova VX eskalerade under våren 03 så uppstod försörjningsproblem 
av såväl råvaror som emballage. Då det var som stressigast en period så lyfte 
emballageleverantören ut andra trycksaker ur produktionen för att hinna trycka så 
mycket som möjligt åt ANDC. Ett par av intervjupersonerna uttrycker att de är mycket 
nöjda med leverantörerna. De ställde upp med kort framförhållning och gick till ganska 
drastiska åtgärder för att kunna tillgodose det behov ANDC hade.  
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Leverantörernas samarbetsvilja och lojalitet gentemot företaget visar på goda relationer 
mellan dem och inköpsavdelningen. Uppenbarligen för inköpsavdelningen på företaget en 
mycket välfungerande dialog med leverantörerna.  
 

6.2 Ledningssystemen i teorin 
I det här kapitlet analyseras hur miljö- och kvalitetsledningssystemen på Akzo Nobel Decorative 
Coatings fungerar i teorin. Analysen baseras på erfarenheter från produktframtagningsprocessen av 
utomhusprodukten Tinova VX 
 
Det finns många rutiner i ledningssystemen som användes och fungerade väl i praktiken 
vid arbetet med Tinova VX. Exempel som visar på det är att;  

• FoU utvecklade en innovativ och miljöanpassad produkt 
• kommunikationen mellan FoU och RPS-avdelningen fungerade bra 
• storskaliga tester utfördes på produkten före lanseringen 
• miljöaspekterna kommunicerades ut till kunderna 
• dialogen mellan inköp och leverantörer är bra 
• mängden tvättvatten minimeras i produktionen  
• reklamationshanteringen förefaller strukturerad och väldokumenterad. 

 
Däremot fanns också rutiner som inte följdes. Exempel på det är att;  

• dokumentet formaliserad produktutveckling användes inte 
• genvägar togs över rutinerna för inköp av råvaror 
• det verkade vara oklarheter över rutinerna kring leverantörsbedömningar. 

 
Dessutom finns det glapp i systemen där det borde finnas rutiner. Exempel på det är att;  

• ingen undersökte hur tvättvattnet från produktionen skulle behandlas  
• FoU fick inte tillgång till produktionspersonal eller utrustning då de skulle 

tillverka provsatsen. 
 
De intervjuades åsikter om ledningssystemen och dess rutiner skiljer sig mycket åt 
beroende på vilken funktion de arbetar i, vilket beskrevs under principen medarbetarnas 
engagemang. Flertalet av personerna som intervjuades för det här examensarbetet besitter 
höga poster inom företaget. Av dem var många missnöjda med hur systemen används i 
det dagliga arbetet. Tycker de att systemen av olika anledningar inte fungerar bra så är 
säkerligen inte deras underordnade mer positivt inställda.  
 
Det verkar som om anledningarna till deras missnöje med systemen framför allt har med 
användandet att göra, inte med själva rutinerna Dels verkar medvetenheten om systemen 
inte vara så hög, flera personer förefaller osäkra på vilka rutiner som står i 
ledningssystemen. Dessutom tycks medvetenheten om syftet med ledningssystemen vara 
låg på företaget. Tidigare har användarvänligheten också varit dålig. Rutinerna har 
dokumenterats i pärmform och där kan det vara svårt att hitta dem och att få en 
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överblick på systemen. Att företaget inte är så bra på att lära sig av sina misstag tyder på 
att ledningssystemen inte används aktivt på så sätt att rutinerna ständigt uppdateras och 
förbättras. Systemen är inte levande på företaget.  
 
Förbättringsmöjligheterna ligger således mycket i användandet av systemen, inte bara i 
själva rutinerna. Att företaget har köpt in en ny IT-lösning till ledningssystemen är bra, 
det kommer att göra dem betydligt mer användarvänliga. Kraftansträngningar bör göras 
för att öka ledningens och medarbetarnas medvetenhet och engagemang för miljö- och 
kvalitetsarbetet. Det kommer att leda till att systemen används mer och då kan också 
arbetet med att förbättra systemen komma igång så att de blir till användbara verktyg i 
företaget. Uppslag till förbättringsområden vad gäller ledningssystemens rutiner finns 
angivna under de åtta kvalitetsledningsprinciperna ovan. 
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7. Empiri del 2: Integrerade ledningssystem88

Det här kapitlet är resultatet av vad som framkom under intervjuerna med externa företag som 
integrerat sina ledningssystem. Det är deras åsikter och erfarenheter som tas upp. 
 

7.1 Perstorp89

Perstorp Specialkemi, med 264 anställda ingår i Perstorpkoncernen som är ledande inom 
utvalda nischer på marknaden för specialkemi. Produkterna är viktiga insatsvaror för färg-
, lack- och den plastbearbetande industrin, men också för verkstads- och 
byggnadsindustrin. Koncernen har tillverkning i åtta länder i Europa, Nordamerika och 
Asien. Huvudkontoret och de största anläggningar ligger i Perstorp.  
 

”Några tips till andra företag som skall integrera sina system, det är ju att man 
verkligen har en IT-lösning i botten som fungerar.” 

7.1.1 Varför 
Perstorp kvalitetscertifierade sina respektive affärsområden 1994. När de skulle 
miljöcertifiera sig 1998 så passade de på att datorisera ledningssystemen genom att lägga 
in dom som notesapplikationer. Så småningom såg de systemansvariga, dvs. 
kvalitetschefen och administratören, begränsningarna i systemen. Dels var det en viss 
tröskel med att ha två system eftersom användarna var tvungna att veta var de skulle leta 
efter vad och den ville man komma över. De ville även slippa ha dubbla dokument i 
onödan. Dessutom ville de göra systemen användarvänligare genom att popularisera dom. 

7.1.2 Hur 
Den kvalitetsansvarige kom då med förslaget om att integrera systemen. Ledningen gick 
med på förslaget och i mars 2002 så tog de systemansvariga för samtliga anläggningar ett 
beslut om hur konceptet för det integrerade systemet skulle se ut. Arbetet med 
integreringen sattes igång och att sammanföra dokumenten gick förvånansvärt smidigt. 
Avdelningarna arbetade fram flödesscheman och beskrivningar av rutiner och de 
systemansvariga fungerade som bollplank. IT-avdelningen köpte in en datalösning samt 
konsulttjänster för att lära sig det inköpta programmet. Datalösningen visade sig dock 
vara helt fel för att uppfylla det syfte det var tänkt att uppfylla.  
 
Engagemanget hos ledningen och processägarna var stort från början, men i och med IT-
problemen och att arbetet drog ut på tiden så svalnade intresset. Kvalitetschefen höll 
dock fast vid visionen om ett användarvänligt, integrerat ledningssystem. 

                                                       
88 För intervjufrågor, se bilaga 2. 
89 Sammanfattning av intervju med Roland Derkow och Saina Mårtensson, Perstorp AB, 2003-11-
10. 
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7.1.3 Resultat 
Nu har de kommit fram till någon slags kompromiss där vissa delar av systemet behålls 
som de var från början. Systemet beräknas vara färdigt i mitten av våren 2004, därefter 
ska det implementeras ut i organisationen. Det hela har tagit alldeles för lång tid på 
grund av IT-problemen. De systemansvariga tror dock att det kommer att vara mer 
intuitivt och enklare att hitta i när det väl är på plats. 

 

7.2 Kemira Kemi90

Kemira Kemi i Helsingborg har 654 anställda och tillverkar kemiska produkter som till 
exempel används inom massa- och papperstillverkning, vattenrening, lantbruk, tvätt- och 
diskmedelstillverkning, vägbehandling. De tillhör den finska Kemirakoncernen och 
verksamhet är indelad inom affärsområdena Kemwater, Pulp&Paper Chemicals och 
Industrial Chemicals. 
 

”Vi har inte sett någon nytta i att separera och kalla det ena för kvalitet och det 
andra för miljö, säkerhet osv. Det ger ingen mernytta utan det hänger ihop allting 
som miljö och arbetsmiljö. Man kan inte dra ut en enskild parameter, faktor och 
område och säga att det är här är isolerat från det andra.” 

7.2.1 Varför 
Kemira Kemi AB kvalitetscertifierades i mitten av nittiotalet. Kemwater var först med att 
miljöcertifiera sig enligt ISO 14001. Halvvägs till certifieringen kom de på tanken att de 
kanske skulle integrera systemen, men för att snabba på processen valde de ändå två 
separata spår till att börja med och integrerade systemen några år senare. Pulp&Paper och 
Industrial Chemicals integrerade systemen i samband med att de certifierade sig enligt 
ISO 14001.  
 
Det tyngsta skälet till att integrera systemen var att det skulle göra dom mer 
användarvänliga. De flesta på företaget är mer intresserad av hur en viss sak ska utföras 
och inte varför, dvs. om rutinen hör till kvalitet, miljö eller säkerhet. Därför är det mer 
praktiskt med ett integrerat ledningssystem, eller verksamhetssystem som de 
kvalitetsansvariga föredrar att kalla det. Dessutom är det svårt att dela upp verkligheten i 
kategorierna kvalitet, miljö och säkerhet. De går ofta in i varandra, så ett 
verksamhetssystem avspeglar verkligheten bättre. Ett annat skäl var att det fanns rätt 
stora administrativa och praktiska fördelar med att ha ett integrerat ledningssystem på så 
sätt att man skulle slippa ha dubbla dokument.  

                                                       
90 Sammanfattning av intervju med Hans Nilsson, Mats Fureby och Stefan Modig, Kemira Kemi 
AB, 2003-11-11. 
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7.2.2 Hur 
Till en början användes en kapitelindelning med de klassiska 20 kapitlen från 
kvalitetsstandarden plus de två kapitel från miljöledningssystemet som de inte lyckades 
stoppa in i de andra, kommunikation och nödlägesberedskap. I samband med 
omcertifieringen enligt ISO 9001:2000 så passade de på att ändra kapitelindelningen så 
att den var mer processorienterad. De viktigaste processerna samt andra aktiviteter som 
var viktiga att lyfta fram fick var sitt kapitel. I samband med denna omcertifiering lade de 
även ut ledningssystemet i ett elektroniskt dokumenthanteringssystem som heter Centur. 
Den elektroniska versionen utformades som ett överordnat dokument med gemensamma 
rutiner för hela företaget. Enligt samma upplägg utformades sedan specifika rutiner för de 
tre affärsområdena samt för Site&Service. De har även börjat med att lägga in rutiner för 
säkerhet och arbetsmiljö i systemet och reviderar dom samtidigt som de reviderar kvalitet 
och miljö. Därför kallas systemet KMS, kvalitet, miljö, säkerhet. 
 
Det var lätt att sälja in idén om att integrera ledningssystemen till ledningen, för de 
tyckte att det var mycket jobb med att ha två system. De var engagerade när det gällde 
målsättning med mera och satte verksamhetsvärden istället för att borra i om det var 
miljö, kvalitet eller säkerhet. 
 
De hyrde inte in några externa konsulter för att genomföra själva integreringen och det 
tycker de är en styrka i systemet. Verksamhetssystemet kommer ifrån dem själva. 
Konsulter hyrdes dock in för olika typer av utbildning i samband med certifieringarna; 
internrevisorerna fick en gedigen utbildning och en del konsulter hyrdes in till 
ledningsseminarier. Före certifieringen enligt ISO 14001 anordnades en dags 
miljöutbildning för hela företaget för att ge grundläggande miljötänkande.  

7.2.3 Resultat 
Förr var ledningssystemen en pärm som stod i hyllan som togs fram i samband med 
revisioner. Sedan systemen integrerades och datoriserades har de fått en förändrad 
användning. Dels för att verksamhetssystemet genom datoriseringen är mer 
lättillgängligt samt att allt från övergripande saker som policy till detaljerade 
driftsinstruktioner numera finns på ett och samma ställe. Dessutom skickas uppdaterade 
eller nya dokument numera bara till dem de berör tack vara filterfunktionen i 
dokumenthanteringssystemet. På så sätt blir de anställda inte översköljda av information. 
 
Sedan man började med ledningssystem och avvikelsehantering har de externa 
reklamationerna sjunkit extremt. Medarbetarna har också fått en annan attityd och 
förståelse till att jobba på ett mer strukturerat sätt, att ta större hänsyn till miljön och att 
hålla ordning och reda. 
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7.3 Danisco Sugar91

Danisco Sugar har ca 250 anställda i Malmö och tillhör en av Europas största och mest 
effektiva sockerverksamheter. Företaget finns i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och 
Litauen och framställer och marknadsför ett brett sortiment av socker, sirap, farin samt en 
rad andra specialprodukter till industrin och konsumenterna. Mer än 80 % av 
produktionen säljs till livsmedelsindustrin, resten till dagligvaruhandeln. Danisco Sugar 
levererar dessutom en rad olika foderprodukter till lantbruket.  
 

”… vi ska certifieras efter en livsmedelsstandard och bara man kommer ut på 
fabriker och pratar om en ny standard, så slår man ifrån sig, men säger man då att 
’nej, nej, det är inget nytt system, utan vi tillpassar vårt ledningssystem med vissa 
ytterligare rutiner och ändrar lite i befintliga rutiner så klarar vi den standarden 
också’. Då blir det lättare att acceptera det. Och det blir inte så stort då.”  

7.3.1 Varför 
Danisco Sugar kvalitetscertifierades 1995. När de skulle miljöcertifiera sig 1999, så 
passade de på att göra ett integrerat system på en gång. Ledningen hade nämligen haft 
workshops och möten och kommit fram till att det var så stora likheter mellan kvalitets- 
och miljöledningssystemen att det var bäst att integrera dom. Den dåvarande 
kvalitetschefen var inte villig att även bli miljöchef. Då det var ett krav från ledningen 
avgick han och den nuvarande kvalitets- och miljöchefen tog över. 

7.3.2 Hur 
I Sverige var de fyra personer på överordnad nivå som genomförde integreringen. Man 
började hösten 1997 och var klar i december 1999, så det hela tog två år. Vid den 
tidpunkten hade företaget 4-5 fabriker i Sverige. Konsulter från Semcon hyrdes in för att 
utbilda nyckelpersoner, exempelvis internrevisorerna. För övrigt fick samtliga på företaget 
en miljöutbildning enligt ”Det naturliga steget”. Engagemanget hos högsta ledningen var 
stort. Det måste det vara för annars kommer ledningssystemet aldrig att tas på allvar 
utan blir då bara en certifikatvara som företaget gör för att revisorn ska godkänna det.  
 
Dokumentationen kom av sig själv, mer eller mindre. De utgick från kvalitetssystemet 
och lade till det som efterfrågades i miljöstandarden och arbetsmiljöstandarden. Nu har 
företaget ett integrerat system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det finns överordnade 
mål för hela divisionen som fungerar som minimikrav, sedan är det upp till varje fabrik 
att sätta lokala mål. Systemet är uppbyggt på en databas, Lotus Notes och ett 
datasystem, QMS. Allteftersom att systemet har utvecklats och sedan implementerats på 
de olika fabrikerna i divisionen så har man delat med sig av sina erfarenheter inom 
divisionen. Så mycket som möjligt kopieras av varandra. Givandet och tagandet fungerar 
bra för man är olika bra på olika saker. 
 

                                                       
91 Sammanfattning av intervju med Göran Hobroh, Danisco Sugar, 2003-11-13. 
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Ledningen har fortsatt att vara engagerad, men i olika grad beroende på vilket land. Ett 
exempel på det är Tyskland där de inte har integrerat lika långt på grund av att de har 
ansvaret för miljö och kvalitet uppdelat på två personer.  

7.3.3 Resultat 
Systemet är väl använt i praktiken. Fabriksledningen använder det som verktyg och 
revisorerna tas emot väl vid de interna revisionerna. De anställda är positiva till det, tar 
det på allvar och rättar till de avvikelser som finns. 
 
Dessutom kommer det ständigt nya standarder, man håller ju på att arbetsmiljöcertifiera 
sig på Danisco sugar och dessutom ska de certifiera sig enligt en brittisk 
livsmedelsstandard. Har företaget ett integrerat system så är det lättare att sälja in dessa 
nya system både hos ledningen som hos de anställda om man för då blir det lättare att 
acceptera det. Det blir inte så stort då. 
 
En negativ konsekvens av integreringen är att den systemansvarige får ett större område 
att överblicka. Denne får en bredare men samtidigt mindre djup kompetens.  
 
 

7.4 Akzo Nobel Inks92  
Akzo Nobel Inks med 213 anställda i Trelleborg utvecklar, producerar och marknadsför 
tryckfärg och hjälpmedel för grafisk och förpackningsindustri. Koncernen har egna bolag 
i så gott som alla europeiska länder samt Ryssland, Kina, Sydafrika, Brasilien, Malaysia 
och USA. 
 

”Hur gick vi tillväga? Hårt arbete. Slit, ha klart för dig, läs standarden, begrip 
vad du sysslar med. Läs standarden igen. Tolka! Läs! Tolka! Skriv.” 

7.4.1 Varför 
Företaget anställde en civilingenjör 1990 som skulle kvalitetscertifiera företaget. Men 
företaget var inte moget för att införa ett ledningssystem, ingen visade intresse och efter 
några år lämnade han företaget utan att det hade hänt någonting. Då tog koncernens före 
detta miljö- och kvalitetschef över arbetet. 1994 certifierat sig företaget enligt ISO 9001 
och samma år kom ett påbud från Akzo Nobel om att företaget även skulle miljöcertifiera 
sig enligt ISO 14001. Dessutom hade företaget en skyddskommitté och säkerhetsarbete 
och det kändes för mycket att köra systemen i olika kanaler. Därför togs ett beslut om att 
integrera miljö- och kvalitetsarbetet med skyddsarbetet och säkerhetsarbetet.  

7.4.2 Hur 
Implementeringen av miljöledningssystemet ISO 14001 och ledningssystemet för 
arbetsmiljö OHSAS 18001 samt integrering av dessa med företagets befintliga 

                                                       
92 Sammanfattning av intervju med Bo Arnfors, Akzo Nobel Inks, 2003-11-18. 
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kvalitetsledningssystem tog allt som allt ungefär 1,5 år. Alla anställda samt 
kvalitetschefen var delaktiga i arbetet med systemen. Dessutom köptes konsulttjänster in 
för sammanlagt 200 kkr., men IT-lösningen togs fram av företagets egen personal. 1996 
blev företaget certifierade i tre standarder samtidigt och var enligt sitt certifieringsorgan 
först i världen att göra det på tre standarder samtidigt. De var även först ut med att 
certifiera ett globalt ”multisite-certifikat”, som innebar att hela koncernen certifierades. 
De har därefter kontinuerligt uppdaterat sitt ledningssystem till följd av de nya 
standarder som kommit. 
 
De försökte att hålla det väldigt enkelt och började med att skriva manualen, där policy 
och målsättningar identifierats på ledningens genomgång. Då det dokumentet, som är 
det viktigaste, var klart gick de vidare med avdelningarna. Fanns det kvalitetsbitar så 
beskrevs dem och fanns det miljöbitar eller procedurer för arbetsmiljö, så beskrevs dem. 
 
Dokumentationen är idag helt elektronisk vilket medför att ett dokument kan ändras och 
sedan skickas ut i hela koncernen. Ledningssystemet presenteras som doc-filer men 
företaget har även ett intranät där organisationen är presenterad som en flödesbild. I 
flödesbilden finns kopplingar till underliggande dokument under respektive process. 
 
Oavsett om det är ett integrerat eller ett icke integrerat system som ska implementeras så 
är utbildning A och O. Vid varje revision så utbildar man samtidigt personerna som 
revideras och det har lett till en hög utbildningsnivå i företaget. 
 
Om inte ledningen är engagerad så ska företaget inte certifiera/integrera ett 
ledningssystem. Det är ledningen som ska besluta i ett ledningsgruppsmöte att; nu ska vi 
införa ISO 9001, eller 14001 eller hela systemet. Beslutar de inte detta är det meningslöst 
att genomföra och implementera systemet. Engagemanget hos högsta ledningen i 
ANInks är högt. Koncernen har haft tre konferenser där högsta ledningen från alla länder 
har informerats. Senaste konferensen hölls i Ystad där 80 människor från hela världen var 
samlade, allt från Kina till Sydafrika. Samtliga har implementerats in i policytänkandet, 
målsättningar, osv.  

7.4.3 Resultat 
Integreringen av ledningssystemen har lett till att man slipper dubbelarbeta. Systemet 
fungerar bättre och bättre ju längre tiden går. Idag mäts alla identifierbara processer, 
avfall, leveranstid mm. Till exempel har kostnaderna för avfall har sjunkit med 4,5 
miljoner de senaste två åren. 
 
En nackdel är att systemet är lite tungrott idag. Hade den kvalitetsansvarige fått göra om 
systemet från början hade han med den kompetens han har idag tagit minsta möjliga 
dokumentation 
 
Användningen av systemet har förändrats för det har blivit både mer juridiskt tvingande 
och analyserande. Inträffar en olycka på arbetsplatsen så är företaget ansvarigt, men finns 
det en rutin i ledningssystemet som hade förhindrat olyckan om den följts, så är även den 
anställde och produktionsledaren ansvariga. Alla är mer måna om att det ska bli rätt och 
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alla har idag accepterat systemet. Då kvalitetssystemet var nytt runt 1994, kunde 
resultatet från revisionen bli att ”dokumentationen är urusel” och ”personalen är helt 
ointresserad”, men det finner man inte idag. Folk är medvetna idag och har ganska klart 
för sig hur saker ska göras. 
 
 

7.5 Goda råd vid integrering av ledningssystem93

Här är en sammanfattning av de goda råd som de externa företagen gav angående integrering av 
ledningssystem. 

7.5.1 Dokumentation 
För ett företag som ska integrera sina ledningssystem är det viktigt att komma över 
revirgränserna mellan miljö och kvalitet så att de lättare kan jobba gemensamt och leta 
efter  
likheterna där de kan slå ihop dokumenten. 
 
Det är också viktigt att inte de fokuserar sig på bagateller när de börjar genomföra 
sammanslagningen menar ett av de intervjuade företagen. De berättar att de till en 
början hade ändlösa diskussioner om mallar och dokumentnummer. Istället ska krutet 
läggas på vad systemen ska innehålla istället för att tro att det ges av standarden och att 
allt blir bra med en bra kapitelindelning och fina mallar. 
 
Då två eller flera ledningssystem integreras till ett är det lätt hänt att alla dokument som 
hör ihop slås samman rakt eftersom att företaget vet att de alla är godkända. Men 
samtliga företag tar upp vikten av att inte göra systemet för stort och komplicerat. När 
företaget ändå ser över sina dokument ska de ifrågasätta dom så att de inte tar med 
onödiga dokument. Dessutom ska det vara substans i dokumenten som fyller upp 
ledningssystemet. Mängden ”corporate-dokument” ska hållas nere. De är ofta väldigt 
generella och kan innebära en stor fara för systemet. 
 
Efter att ledningssystemet implementerats är det viktigt att det gås igenom i alla fall en 
gång om året där sådant som inte behövs sovras bort. Görs inte det finns en risk att 
företaget bara bygger på mer och mer. 

7.5.2 IT-lösning 
Det är viktigt att skaffa en bra IT-lösning i botten. Av företagen som intervjuades tog tre 
av dom upp dess betydelse för att få ett levande ledningssystem. För att ha ett levande 
system som inte bara uppdateras utan verkligen används så är det viktigt med ett bra 
dokumenthanteringssystem. Det måste vara lätt att hitta informationen som söks, 
uppdatera, godkänna och ge ut nya förändringar. Kravet på det ökar när systemen vävs 
ihop till ett. Hur lösningens struktur ska se ut är företagsspecifik beroende på hur man 
                                                       
93 Sammanfattning av intervjuer med; Roland Derkow och Saina Mårtensson, Perstorp AB, 2003-11-10; 
Hans Nilsson, Mats Fureby och Stefan Modig, Kemira Kemi AB, 2003-11-11; Göran Hobroh, Danisco 
Sugar, 2003-11-13 och Bo Arnfors, Akzo Nobel Inks, 2003-11-18. 
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jobbar, tänker, fungerar osv. Ett fungerande och väl använt avvikelsehanteringssystem är 
också viktigt för att hålla systemet levande. 

7.5.3 Medarbetare 
Samtliga av de intervjuade företagen tar upp medarbetarnas roll vid integrering av 
ledningssystem. Det är viktigt med väl fungerande kommunikation så att alla förstår och 
vet varför man ska göra förändringen och en konsensus på företaget att ”nu ska vi bygga 
upp ett bra ledningssystem”. 
 
Det är viktigt att företaget engagerar och entusiasmerar sina medarbetare i 
organisationen med arbetet, för de måste vara delaktiga i processen. Så mycket som 
möjligt av jobbet med att uppdatera systemet ska tryckas så långt ut i systemet som 
möjligt. Däremot är det viktigt för de systemansvariga att hålla uppsikt över gränssnitten 
i systemet där exempelvis rutinerna rör flera olika delar av företaget. Svalnar 
medarbetarnas intresse så måste de aktiveras på nytt. 
 
Man ska vara rädd om organisationen så att göra internrevisioner och utbildning trevliga 
är mycket viktigt. Det finns checkfrågor och standardtal som ska tas upp vid revisionerna, 
men de måste mjukas upp. 

7.5.4 Ledning 
Ett par av de intervjuade företagen tar upp ledningens roll vid integrering av 
ledningssystem. Ledningen måste vara övertygad om och engagerad i integreringen. Det 
kan uppnås genom att ledningen upplyses om att det är av gemensamt intresse som 
integreringen ska genomföras och att det aldrig kan genomföras om inte de är med på 
det. 
 
De som jobbar med ledningssystemen måste ha ledningens bemyndigande, annars tas de 
inte på allvar. 
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8. Analys del 2 
I det här kapitlet analyseras mervärdet av att integrera ledningssystem samt vilka förutsättningar 
som finns för att integrera miljö- och kvalitetsledningssystemen, antingen enbart för Akzo Nobel 
Decorative Coatings, eller gemensamt med Akzo Nobel Industrial Coatings. 
 

8.1 Fördelar och nackdelar med att integrera 
Företagen som djupintervjuades för det här examensarbetet valde att integrera sina 
ledningssystem på grund av interna drivkrafter. De var övertygade om att en integrering 
skulle vara gynnsam för företaget. Med facit i hand upplever de också att integreringen 
mestadels har inneburit fördelar, framför allt för att de slipper dubbelarbeta. Studien av 
Lundh (2002) visar även den att det till största delen upplevs innebära fördelar att 
integrera ledningssystemen på ett företag. Där framkommer att de positiva effekter som 
uppnåtts först och främst är att användarvänligheten har ökat och att revisionerna har 
underlättats.  
 
Ett par av de intervjuade företagen tar upp att med ett integrerat ledningssystem så 
behöver de anställda inte fundera på i vilket system de ska leta för att hitta rutinen de 
söker. De flesta anställda är nämligen mer intresserade av hur de ska utföra sina 
arbetsuppgifter och inte vilket system de hör till. Ett integrerat system är mer anpassat 
till verkligheten där det inte går att dra klara gränser mellan vad som hör till kvalitet, 
miljö eller arbetsmiljö, de bidrar till en helhetssyn på organisationen. Det är en av 
anledningarna till att SIS starkt rekommenderar företag att integrera sina ledningssystem. 
Denna helhetssyn på organisationen bidrar, utöver ökad tydlighet gentemot personalen, 
även till ökad tydlighet emot kunderna och ett bättre beslutsunderlag. Med avseende på 
modellen ”de åtta kvalitetsledningsprinciperna” så skulle alltså en integrering av 
ledningssystemen kunna leda till att såväl principen ”kundfokus” som ”faktabaserade 
beslut” stärks i företaget. 
 
Ett av de intervjuade företagen tycker att systemen har fått en klart förändrad 
användning sedan de integrerades och datoriserades. Anledningen till det tros vara det 
faktum att ledningssystemen är mer lättillgängliga sedan de datoriserades samt att 
innehållet, från övergripande dokument som policy till detaljerade driftsrutiner, numera 
finns på ett ställe.  
 
Det verkar som att ökad användarvänlighet samt att företagen slipper dubbelarbeta är de 
resultat som är lättast att uppnå. Därför är det kanske framför allt en önskan om dessa 
effekter som ska avgöra huruvida företaget/förtagen ska bestämma sig för att genomföra 
en integrering.  
 
Det finns dock även risker med att integrera ledningssystemen i ett företag, och de flesta 
riskerna har med omfattningen att göra. Ett integrerat system blir större än de enskilda 
var och en för sig och i skriften ”Att integrera ledningssystem” från SIS Forum påpekas 
att det därför kan bli mer tungarbetat, byråkratiskt och komplext. Ett av de intervjuade 
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företagen tycker just att de negativa effekterna av integreringen är att systemet blivit lite 
tungrott.  
 
Några andra möjliga negativa effekter till följd av systemets storlek, som nämns i ”Att 
integrera ledningssystem” är att det blir svårare att kommunicera ut systemets syfte och 
innehåll och att poängen med de olika delarna missas. Ett annat företag tar upp det 
faktum att den systemansvariga, om det bara finns en, får ett större område att överblicka 
och därmed får en bredare men också mindre djup kompetens.   
 

8.2 Förutsättningar för att integrera 

8.2.1 Ledning  
Ett par av de intervjuade företagen tar upp ledningens roll vid integrering av 
ledningssystem. Ledningen måste vara övertygad om och engagerad i integreringen, 
annars kommer den inte att tas på allvar av medarbetarna och går därför inte att 
genomföra.  
 
Ledningarna för ANDC och ANIC anlitade under hösten 2003 en konsult som skulle 
utreda förutsättningarna till att integrera de bägge företagens ledningssystem. Med 
resultaten därifrån så beslutade ledningarna sig för att inte integrera systemen mellan 
företagen vilket gör förutsättningarna för en integrering mycket dåliga ur det avseendet.  
 
Anledningen till att de sade nej till en integrering var dels för att de ansåg att den 
organisatoriska frågan var för komplicerad. Detta på grund av att företagen på 
anläggningen i Sege har var sitt kvalitetsledningssystem, men ett gemensamt 
miljöledningssystem. Dessutom anser ledningen att det är stora skillnader mellan 
företagen i hur de arbetar, vad de tillverkar och så vidare. 
 
Koordinatorerna för miljö- och kvalitetsledningssystemen på ANDC är övertygade om att 
en integrering av systemen hade varit positiv för företagen. Däremot skiljer sig 
uppfattningarna om vilken typ av integrering som hade varit den bästa, en integrering 
inom eller mellan företagen? Koordinatorerna är de som bäst känner till ledningssystemen 
och är också de som kan påverka ledningen när det gäller den här frågan. Det är därför 
mycket upp till dem att sälja in förslaget om att integrera ledningssystemen till 
ledningen. De kan hjälpa till att få företagens ledningar att se vad de kan vinna på en 
integrering. 
 
Inget av de externa företagen som intervjuades har integrerat sina ledningssystem utifrån 
de organisatoriska förutsättningar som råder i Sege. De intervjuade företagen har istället 
certifierat och integrerat ledningssystemen för respektive affärsområde i de fall de haft 
sådana. 
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Integrering mellan ANDC och ANIC 

Organisatoriska frågan 

Det är högsta ledningen i ett företag som skall äga ledningssystemen. Det står 
uttryckligen i både miljö- och kvalitetsstandarderna. I dagsläget ägs också företagens 
kvalitetsledningssystem av ledningarna i respektive företag. Om beslutet skulle tas att 
integrera ledningssystemen så skulle det innebära att företagen gemensamt äger 
kvalitetsledningssystemet. Då måste de även ha ett gemensamt forum där besluten kan 
tas, angående systemet, för att leva upp till standardens krav. Ledningarna för de bägge 
företagen har i dagsläget sagt nej till en gemensam integrering, mycket på grund av detta 
organisatoriska dilemma.  
 
Men är det ett dilemma? Företagens gemensamma miljöledningssystem ägs idag av 
anläggningens platsgrupp som består av representanter från bägge företagens högsta 
ledningar. Där har alltså den organisatoriska frågan gått att lösa, men inte när det gäller 
kvalitetsledningssystemet. Kraven på vem som ska äga systemen är emellertid lika för de 
båda systemen. Finns det relevanta skillnader mellan systemen för att det organisatoriskt 
fungerar med ledningssystemet för miljö men inte för kvalitet? Kanske skulle denna 
gemensamma platsgrupp, med vissa modifieringar bland dess medlemmar, även kunna ta 
besluten rörande kvalitetsledningssystemet.  
 
Vid samtalet med en representant från SIS så uttalar han att risken med att platsgruppen 
äger kvalitetsledningssystemet är att det hamnar vid sidan om den övriga verksamheten. 
Då blir den kanske bara en snygg lösning som inte fungerar i praktiken, men är företagen 
bara medvetna om den risken så kan de styra företagen så att de undviker att hamna i 
den fällan. Eftersom miljöledningssystemet redan ägs av platsgruppen så kan det ändå 
tänkas vara positivt att även besluten angående kvalitetsledningssystemet tas på samma 
ställe. Då blir det lättare att vid varje beslut beakta såväl miljö- som kvalitetsaspekterna, 
vilket är positivt därför att verkligheten inte skiljer på vad som är vad.  
 

Olikheter mellan företagen 

Att det finns stora skillnader mellan företagen stämmer säkert, men det behöver inte 
betyda att det inte skulle gå att integrera ledningssystemen för att kunna vinna 
samordningseffekter. Det finns säkert mycket de kan lära sig av att arbeta gemensamt 
med ledningssystemen. Frågan är också om det verkligen är så stora skillnader mellan 
företagen som ledningarna uppfattar det som. Det kanske har fokuserats för mycket på 
skillnaderna istället för på det som företagen faktiskt har gemensamt. Det förefaller vara 
ganska vanligt att företag, eller människor med för den delen, anser sig vara så olika alla 
andra. I detta fall skulle det kunna bero på revirkänslan mellan företagen. De har 
utvecklat varsin företagskultur och det kanske finns en rädsla för att göra avkall på den 
vid en integrering.  
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Integrering inom ANIC 

Med resultaten från konsulten så tyckte ledningen även att idén om att integrera 
ledningssystemen inom respektive företag föll. De ansåg att en integrering inom 
företagen troligtvis hade inneburit att man på anläggningen hade börjat arbeta med två 
separata ledningssystem för miljö vilket hade varit en nackdel. 
 
Enligt SIS finns det ingenting principiellt emot att integrera systemen inom respektive 
företag trots att miljöledningssystemet är gemensamt. Alltså måste inte företagen ha var 
sitt miljöledningssystem för att de integrerar systemen inom respektive företag. Vid en 
integrering sammanförs de delar av miljöledningssystemet som respektive företag berörs 
av med respektive kvalitetsledningssystem. 
  

8.2.2 Personal 
Samtliga av de intervjuade företagen tar upp medarbetarnas roll vid integrering av 
ledningssystem. Det är viktigt med väl fungerande kommunikation så att alla förstår och 
vet varför man ska göra förändringen och en konsensus på företaget att ”nu ska vi bygga 
upp ett bra ledningssystem”. 
 
Det kan dock vara svårt att få medarbetarna engagerade. I studien av Lundh (2002) 
framkommer att de mest framstående svårigheterna med att implementera det 
integrerade ledningssystem enligt företagen, är förankringen, acceptansen och förståelsen 
hos dess medarbetare.  
 

Integrering inom ANDC 

Vid de interna intervjuer som gjordes, framförde två av intervjupersonerna åsikten att det 
kanske skulle vara bra med ett integrerat system. Det är många, framför allt inom FoU 
och produktion som inte tycker att ledningssystemen används som de ska, en del är av 
den åsikten att de inte används för att de har ansetts för bökiga och besvärliga att arbeta 
med. Engagemanget för ledningssystemen är inte heller så stort hos de anställda i 
dagsläget. Att en integrering ofta leder till ökad användarvänlighet kan användas som ett 
starkt argument för att förankra ett beslut om integrering hos de anställda. Inser de 
fördelarna med ett integrerat ledningssystem, så borde det vara möjligt att få dem att 
acceptera och engageras i förändringen. 
 

Integrering mellan ANDC och ANIC 

Om företagen integreras är det viktigt att det sker på ett varsamt sätt. Uppfattningen på 
ledningsnivå är att de bägge företagen har stora olikheter. Det är därför mycket troligt 
att denna uppfattning även är spridd bland medarbetarna i företagen. De har sina olika 
företagskulturer, och det ska respekteras. Från SIS framhålls att de anställda, vid en 
integrering mellan företagen, behöver tid för att smälta förändringen och de måste få den 
tiden för annars finns risken att de inte blir engagerade i arbetet med integreringen. 
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Därför är det viktigt att förankra beslutet om en integrering bland medarbetarna redan i 
förberedelsefasen 
 

8.2.3 IT-lösning 
Det är viktigt att skaffa en bra IT-lösning i botten. Av företagen som intervjuades tog tre 
av dom upp dess betydelse för att få ett levande ledningssystem. Att ha ett elektroniskt 
dokumenterat ledningssystem, medför att det går lätt och snabbt att ändra dokument 
och sedan distribuera ut dem. Ett av företagen påpekar att kravet på ett bra 
dokumenthanteringssystem ökar då ledningssystemen integreras och det verkar rimligt. 
Även om ett integrerat ledningssystem innebär ett färre antal dokument totalt sett, så blir 
det ändå större än varje ledningssystem för sig.   
 
Bägge företagen på Akzo Nobel i Sege, köpte under hösten 2003 en elektronisk 
datalösning för ledningssystemen som de håller på och inför nu under våren 2004. Den är 
pedagogiskt utformad i processbilder och rutinerna nås genom att användaren klickar sig 
nedåt i bilden. Det kommer säkerligen att resultera i ett mer användarvänligt 
ledningssystem. Företagen har alltså redan denna viktiga förutsättning för att integrera 
systemen.   
 
Även kraven på de anställdas tillgång till och kunskap om datorer ökar när 
ledningssystemet fortsättningsvis enbart kommer att finnas i elektronisk form. På ANDC 
har personalavdelningen gjort en inventering som visar att samtliga anställda har tillgång 
till en dator. 
 

8.3 Implementering av integrerade ledningssystem 

8.3.1 Ledning 
Vid genomförandet av integrerade ledningssystem är det viktigt att ledningen visar sina 
anställda i ord och handling att det är av stor vikt för företaget. De systemansvariga 
måste även få ledningens bemyndigande för att de anställda ska ta dem på allvar. 
Ledningen ska sedan anstränga sig för att utforma policy och mål som innefattar såväl 
kvalitet som miljö.  
 

8.3.2 Tidsaspekter 
De intervjuade företagen integrerade sina system i samband med att de miljöcertifierades.  
Därför är det utifrån deras erfarenheter inte möjligt att se hur lång tid en integrering tar 
för företag som redan är certifierade i bägge standarderna. 
 

Integrering inom ANDC 

Akzo Nobel Decorative Coatings har redan integrerat uppskattningsvis 50 % av sina 
miljöledningsrutiner i kvalitetsledningssystemet. Om ledningen skulle ta ett beslut för att 
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integrera företagets miljö- och kvalitetsledningssystem skulle det nog ta relativt kort tid. 
Med det inte sagt att det ska skyndas så mycket att de dokument som ska sammanföras 
bara adderas till varandra utan någon förändring i innehållet. Meningen med ett 
integrerat system är ju att det ska tillföra något extra, att helheten är bättre än de 
enskilda beståndsdelarna och därför behövs det tid till eftertanke.  
 
Det händer mycket kring systemen just nu. Dels har ledningen lyft upp 
kvalitetsledningssystemet till ett av företagets övergripande mål, den nya IT-lösningen 
ska börja användas och dessutom kommer den nya miljöledningsstandarden ISO 14001 
under december 2004. Det verkar därför vara ett bra tillfälle till att även börja arbetet 
med att integrera systemen. 
 

Integrering mellan ANDC och ANIC 

En integrering av ledningssystemen mellan företagen ANDC och ANIC skulle medföra 
ett betydligt mer omfattande arbete och då också att integreringen tar längre tid. Även 
här kan det vara lämpligt att påbörja arbetet med integrationen under 2004 eftersom det 
redan är mycket som händer kring systemen.  
 

8.3.3 Dokumentation 
Att sammanföra dokumenten från miljö- och kvalitetsledningssystemen verkar inte ha 
varit något problem för de intervjuade företagen. Ett av dem berättar att det gick 
förvånansvärt smidigt och ett annat uttalar att dokumentationen, mer eller mindre, kom 
av sig själv. Däremot framhåller de intervjuade företagen vikten av att inte göra systemet 
för stort och komplicerat. Även i skriften ”Att integrera ledningssystem” från SIS Forum 
(2000) framhålls riskerna med att låta systemet bli för stort. Har man det i åtanke vid 
integreringen så kan många storleksrelaterade problem undvikas, såsom att det blir 
svårare att kommunicera ut systemets syfte och innehåll och att poängen med de olika 
delarna missas. 
 
 Dessutom uttalar ett av företagen att det är av stor vikt att även fortsättningsvis se till 
att ledningssystemet inte sväller ut. Det kan göras genom att det ses över varje år och att 
överflödiga dokument då tas bort. 
 

Integrering inom ANDC 

Akzo Nobel Decorative Coatings har redan integrerat cirka hälften av alla 
miljöledningsrutiner i kvalitetsledningssystemet och är alltså på god väg för att integrera 
fullt ut. 
 
Vid intervjuerna framhåller ett par av företagen vikten av att komma över revirgränserna 
mellan miljö och kvalitet för att lyckas bättre med integrationen av rutinerna. På 
företaget tycks koordinatorerna för ledningssystemen redan idag ha ett välfungerande 
samarbete, där båda två är övertygade om att en integrering skulle vara positiv för 
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företaget. Därför är det inte troligt att de skulle ha svårt att komma överens om hur 
rutinerna ska utformas så att de innefattar både miljö och kvalitet. 
  

Integrering mellan ANDC och ANIC 

Vid en integrering mellan företagen hamnar saken i ett annat läge. Där ska även hänsyn 
tas till kvalitetsrutinerna inom ANIC. Vid integrering av ledningssystem mellan företag 
brukar det gå till på det viset att företagens rutiner för en och samma process jämförs och 
analyseras varefter företagen bestämmer sig för den rutin som förefaller vara den bästa. 
Här får företagen möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och lära sig av varandra 
för att bli ännu bättre. Men det är också här som det kan uppstå rivalitet om vad som är 
det bästa sättet att arbeta på.  
 
Det är därför viktigt att bägge företagen, vid en eventuell integrering, har en ödmjuk 
attityd gentemot varandra och försöker se objektivt på varandras förslag för att lära sig 
det mesta möjliga av varandra.  Trots olikheterna mellan företagen på anläggningen i 
Sege, så finns det säkerligen många områden där de kan lära sig av varandra och där de 
kan vinna samordningseffekter. I den första delen av examensarbetet studerades en 
produktutvecklingsprocess och det kan vara ett område där företagen kan inspirera 
varandra till förbättring. Vad har ANIC för rutiner beträffande produktutveckling?  
 
Det finns utan tvivel även områden där en rutin inte fungerar för bägge företagen och de 
behöver heller inte ha samma rutiner tvärs igenom hela ledningssystemet. Hänsyn måste 
nämligen tas till de delar som inte har samma krav på sig. Även om bägge företagen 
tillverkar färg, så är det till olika branscher och därför skiljer sig kraven som ställs på 
produkterna åt. Redan idag finns det specifika rutiner för de olika färgfabrikerna inom 
ANDC i Sege, eftersom de tillverkar olika typer av färg, och det kan och bör de ha även 
vid en integrering.  
  

8.3.4 Personal 
Samtliga av de intervjuade företagen tar upp medarbetarnas roll vid integrering av 
ledningssystem. Det framkommer att det är viktigt att få medarbetarna engagerade i 
implementeringen av det integrerade ledningssystemet. Arbetet med det ska tryckas så 
långt ut i organisationen som det bara går. Eftersom det är de anställda som till största 
delen ska göra jobbet, så är det också så viktigt att de verkligen är införstådda med varför 
integreringen ska göras. Hur ska resultatet annars kunna bli bra? 
 

8.3.5 Systemansvariga 
De systemansvariga ska vid integreringen framför allt finnas tillhands för medarbetarna. 
De kan behöva få stöd i sitt arbete med att beskriva rutinerna, dessutom kanske de 
systemansvariga också behöver fungera som pådrivare och entusiasmera medarbetarna 
ibland även under arbetet.  
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Det är också mycket viktigt att de systemansvariga bevakar gränssnitten, där systemet 
berör många olika funktioner i företaget eller mellan företagen. Den reviderade 
kvalitetsstandarden ISO 9001 är baserad på tankegångarna kring processinriktning. För 
att arbeta fram sammanhängande processer måste gränssnitten bevakas för det är där som 
risken är störst för glapp.  
 

Integrering inom ANDC 

På företaget har miljö- och kvalitetssamordnaren ett mycket nära samarbete vilket gör att 
risken för revirproblem är obetydlig.  
  

Integrering mellan ANDC och ANIC 

Vid en integrering mellan företagen är det större risk för rivalitet mellan de 
systemansvariga. Eftersom integreringen leder till att det bara kommer att finnas ett 
verksamhetssystem i fortsättningen, så kommer de systemansvarigas tjänster med all 
säkerhet inte att se likadana ut i framtiden.  
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9. Slutsatser 

9.1 Första syftet 
Att analysera var de starka respektive svaga sidorna finns i företagets miljö- och 
kvalitetsledningssystem för att på så vis kunna se var det finns förbättringsmöjligheter.  

9.1.1 Starka sidor 
Det finns många delar i ledningssystemen som användes och fungerade väl i praktiken vid 
arbetet med Tinova VX. Exempel som visar på systemens starka sidor är att; man tog 
reda på vad kunderna ville ha genom storskaliga tester, den färdiga produkten var 
innovativ, miljöanpassad och blev en försäljningssuccé under sin första säsong på 
marknaden. Den stora efterfrågan ledde till försörjningsproblem, men med företagets 
goda relationer till leverantörerna kunde det bästa möjliga göras av situationen. 
Reklamationerna har dokumenterats och därför kan företaget vidareutveckla produkten 
så att den blir ännu bättre.  
 

9.1.2 Svaga sidor och förbättringsmöjligheter 
Däremot så finns det delar som fungerade mindre bra, antingen på grund av att rutiner 
inte följdes eller för att det saknas rutiner i ledningssystemen.  
 
Företaget bör göra någonting åt de rutiner som inte följdes, exempelvis dokumentet 
”Formaliserad produktutveckling”. Man bör fråga sig av vilken orsak dessa 
rutiner/dokument inte användes och, om så behövs, formulera om dem så att de blir 
användbara redskap. I annat fall bör de tas bort, systemen ska inte fyllas ut med 
dokument som inte fyller någon funktion.  
 

Processinriktning 

I ledningssystemen finns funktionsspecifika rutiner som rör produktframtagning. Men 
däremot finns det i nuläget mycket lite i ledningssystemen som behandlar 
produktframtagningsprocessen, vilket är en stor svaghet. Intervjuerna för det här 
examensarbetet visar också att kommunikationen och samarbetet, under arbetet med 
Tinova VX, framför allt brast mellan processerna. Ska ledningssystemen klara av att leda 
en komplex och iterativ process, som produktframtagningen av Tinova VX, så måste 
rutiner utformas så att hela produktutvecklingsprocessen täcks in.  
 
I arbetet med att ta fram rutiner för produktframtagningsprocessen bör företaget ta vara 
på erfarenheterna från projektet Tinova VX. Det görs exempelvis genom att personer som 
var involverade i det sätter sig ned tillsammans och utifrån sina erfarenheter tar fram 
förslag på hur produktframtagningen kan underlättas. Vid intervjuerna kom flera förslag 
upp som har med produktutveckling att göra, bl.a. att kommunikationen mellan 
marknad och FoU skulle kunna formaliseras för att strategiskt planera 
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produktutvecklingen, att det skulle behövas en väldokumenterad rutin för hur företaget 
introducerar en ny produkt och att det borde finnas en nedräkningsplan vid 
framtagningen. Dessa bör fångas upp och göra någonting åt. 
 
Dessutom bör processägarens/projektledarens roll bestämmas och klargöras, för det 
behövs en sammanhållande kraft mellan funktionerna vid produktutvecklingsprocesser. 
Man bör på företaget bestämma och klargöra vad som förväntas av projektledaren så att 
det framöver inte är några oklarheter på den punkten. 
Att det i ledningssystemen finns mycket lite om produktutvecklingsprocessen samt att 
man inom företaget inte haft någon återkoppling på hur utvecklingen av Tinova VX 
fungerade ger, vid generalisering till en högre nivå, indikationer dels på att 
processinriktningen på företaget inte har uppnåtts och dels på att lärandet inom 
organisationen kan bli bättre.  
 

Öka den interna motivationen 

En annan svaghet är den interna motivationen vilken är nödvändig för att 
ledningssystemen verkligen skall fungera som ledningssystem och inte 
dokumentationssystem. Av personerna som intervjuades för det här examensarbetet, 
varav flertalet besitter höga poster inom företaget, så var majoriteten missnöjda med 
systemen och tyckte att de borde fungera bättre i det dagliga arbetet. Missnöjet berodde 
dels på att systemen inte är användarvänliga samt att medvetenheten om systemen är låg. 
Tycker de att systemen av olika anledningar inte fungerar bra så är säkerligen inte deras 
underordnade mer positivt inställda. Ledningssystemen tycks inte vara så väl förankrade 
på företaget. 
 
Företaget håller för tillfället på och moderniserar ledningssystemen med syftet att göra 
dem användarvänligare, vilket är positivt. I samband med det skulle det vara lämpligt 
med en satsning på att höja de anställdas medvetenhet om ledningssystemen.  
 
• Ledningens engagemang för ledningssystemen har vuxit, men det bör höjas ytterligare. 

Ett sätt att öka deras engagemang är genom utbildning. Den skulle förslagsvis ske 
genom att de studerar företagsfall på lyckat miljö- och kvalitetsarbete. Det kan ge 
dem inspiration samt förbättrad insikt och förståelse för vad väl fungerande 
ledningssystem kan få för positiva effekter för företaget. 

 
Ledningen måste fortsättningsvis föregå med gott exempel när det gäller 
ledningssystemen. Det är ledningen som äger och har det övergripande ansvaret för 
dem. Tar de systemen på allvar, och visar i handling att miljö- och kvalitetsarbetet 
värderas högt på företaget, så kommer även medarbetarna att göra det. Med ett ökat 
engagemang från ledningen så är man en bit på vägen i arbetet med att höja 
medarbetarnas engagemang. 

 
• Medarbetarnas engagemang för ledningssystemen behöver höjas. För att öka 

medvetenheten om vad ledningssystem verkligen innebär på företaget behöver de 
anställda utbildning. För detta ändamål skulle internrevisionerna kunna utnyttjas i 
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högre grad.  I studien av Grip (2001) om den interna miljörevisionens betydelse 
framkommer att den, om den används för utbildning, kan bidra till en kognitiv 
förändring hos den som revideras. Utbildas personerna som revideras om varför 
rutinerna i ledningssystemen är utformade på ett visst sätt kan revisionen både bli 
mer lärorik samt leda till en högre efterlevnad. För att nå ut till samtliga medarbetare 
är det viktigt att variera vilka personer som revideras. Revisionerna bör även utföras 
på golvnivå. 
 
De anställda bör även få kontinuerlig utbildning och påminnelser om miljö- och 
kvalitetsarbetet, exempelvis genom den interna tidningen Färgdroppen. I dagsläget 
brukar varje nummer ha en sida som handlar om frågor och information som rör 
miljö och hälsa. Företaget borde även ha en sida i tidningen som behandlar 
kvalitetsfrågor. Där kan enkla och inspirerande exempel tas upp på hur de anställda 
med små medel kan vara med och förbättra kvalitetsarbetet. 
 
Dessutom är det viktigt att de anställda känner att arbetet de utför påverkar 
företagets resultat i slutändan. Det kan göras genom att man i högre grad 
kommunicerar ut resultat från vitt skilda nivåer i företaget. Det kan vara allt från 
försäljningsresultat för succéprodukter som Tinova VX till resultat för en 
produktionslinje som visar hur stor del av veckans produktion som varit godkänd. Ser 
de anställda resultaten av sitt arbete så är det motiverat att anstränga sig för att 
förbättra det. 
 

Att ledningssystemen görs användarvänligare med den nya IT-lösningen och att den 
interna motivationen för miljö- och kvalitetsarbetet höjs, kommer förhoppningsvis leda 
till att systemen används mer. Då kan även arbetet med att förbättra systemen komma 
igång så att de verkligen blir till användbara verktyg i företaget. Att förstärka 
processorienteringen och utveckla internrevisionerna så att de framför allt fokuserar på 
nyttan av systemen och inte dokumentationen av dem medför stor potential för 
förbättring.  

 

9.2 Andra syftet 
Att undersöka mervärdet av att integrera ledningssystem samt vilka förutsättningar som finns för att 
integrera miljö- och kvalitetsledningssystemen, antingen enbart för Akzo Nobel Decorative Coatings, 
eller gemensamt med Akzo Nobel Industrial Coatings. 
 

9.2.1 Mervärde 
Det förefaller som om företaget internt har mycket att vinna på att integrera 
ledningssystemen. Ett integrerat ledningssystem medför ökad användarvänlighet samt att 
företaget slipper dubbla dokument.  
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Integreras systemen kan det även betyda ett ökat engagemang bland medarbetarna, dels 
för att systemet blir enklare att använda samt att en integrering sätter fokus på 
ledningssystemen.  
 
Ju fler standarder ett företag är certifierade enligt, desto svårare blir det att driva dem 
parallellt. Därför känns integrerade ledningssystem än mer aktuellt sett ur ett längre 
perspektiv. Det kommer nya standarder med jämna mellanrum och vill företaget om 
några år certifiera sig enligt ytterligare en standard, så är det nästintill nödvändigt att 
integrera systemen.  
 

9.2.2 Förutsättningar 
Förutsättningarna för att integrera ledningssystemen inom företaget är goda. 
Koordinatorerna är positivt inställda, företaget har en bra IT-lösning till systemet och 
många av miljörutinerna är redan integrerade i kvalitetsledningssystemet. I år tycks vara 
ett bra tillfälle till att påbörja integreringen av systemen för det händer redan mycket 
runt dem. Dels håller företagen på att börja använda den nya IT-lösningen och dessutom 
kommer den reviderade miljöstandarden ut i höst.  
 
Förutsättningarna att integrera systemen mellan företagen är något mer problematiska, 
framför allt den organisatoriska frågan om vilka som ska äga det gemensamma 
ledningssystemet. Samtidigt kan lärandet bli större av att ledningssystemen integreras 
mellan företagen. Vid en integrering jämförs och analyseras deras rutiner för en och 
samma process varefter företagen bestämmer sig för den rutin som förefaller vara den 
bästa. Idag ägs miljöledningssystemet av företagens platsgrupp. Finns det relevanta 
skillnader mellan systemen som gör att det organisatoriskt fungerar med platsgruppen 
som ägare av ledningssystemet för miljö, men inte för kvalitet? Kanske skulle denna 
gemensamma platsgrupp, med vissa modifieringar bland dess medlemmar, även kunna ta 
besluten rörande kvalitetsledningssystemet.  
 
Vid en eventuell integrering anser jag att företaget även bör ta med rutinerna för 
arbetsmiljö. De bör också vara en del av helheten och arbetsmiljön har många kopplingar 
med rutinerna i de andra ledningssystemen. 
 
Ledningen tog i höstas ett beslut om att inte integrera systemen mellan företagen, 
samtidigt föll också idén om att integrera systemen inom företaget. Jag hoppas att 
ledningen omprövar detta beslut och bestämmer sig för att integrera ledningssystemen. 
Därefter kan de i samråd med koordinatorerna och med hjälp av bland annat dessa 
resultat resonera sig fram till om det är en integrering inom eller mellan företagen som är 
den bästa för framtiden. 
 

9.3 Förslag till fortsatt arbete 
Ett område som skulle vara intressant att studera mer ingående på ANDC är lärandet i 
organisationen. Hur tar företaget vara på de erfarenheter som görs i nuläget? Hur skulle 
lärandet kunna förbättras?
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Bilagor 

Bilaga 1 

Exempel på interna intervjufrågor 
 
Forskning och utveckling 

• Var kom initiativet till Tinova VX ifrån?   

• Vilka kravspecifikationer hade ni att utgå ifrån när FoU-processen startades?  

• Hur dokumenterades dom kraven innan processen började? 

• Skedde det några förändringar av kraven under resans gång? 

• Behövdes nya råvaror för att tillverka Tinova VX?  

• Hur resonerade man ur miljösynpunkt om de råvaror som behövdes för att 

tillverka produkten?  

• Har några justeringar av grundreceptet gjorts efter produktionsstarten? Om ja, 

varför och vilka? Var togs beslutet?  

• Hur har samarbetet mellan FoU, inköp och produktion fungerat? 

• Bedömdes påverkan på yttre miljö (utsläpp till luft, vatten och avfall) under 

utvecklingsprocessen? 

 
Kommunikation 

• Hur kommunicerades och dokumenterades de beslut som togs under arbetet?  

• Hur fungerade kommunikationen inom FoU och med de andra processerna?  

• Har du fått återkoppling från dina medarbetare på FoU och från de andra 

processerna på hur kommunikationen har fungerat?  

 
Utvärdering av arbetet och koppling till ledningssystemen 

• Vad har fungerat bra i arbetet med Tinova VX?  

• Vad har fungerat mindre bra i arbetet med Tinova VX?  

• Var i arbetet kan man se kopplingarna till ledningssystemen?  

• Var i arbetet har kompromisser gjorts gentemot systemen? 
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• Hur används systemen i det dagliga arbetet på FoU? 

• Tror du att det skulle behövas mer utbildning i fråga om systemen? 

• Har du några förbättringsförslag på systemen? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till externa företag 
 
1. Varför bestämde ni er för att integrera era miljö- och kvalitetsledningssystem? 

2. Hur gick ni tillväga? 

3. Hur var/är engagemanget hos högsta ledningen? processägarna? 

4. Vilka resurser (t.ex. i form av personal, budget, externa konsulter) hade ni att tillgå? 

5. Hur lång tid tog det? 

6. Vad fungerar bättre? 

7. Vad fungerar sämre? 

8. Har systemen fått en förändrad användning? På vilket sätt? 

9. Vad har ni lärt er av arbetet? Hur skulle ni ha gjort idag? 

10. Har du några goda råd till andra företag som ska integrera sina system? 
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Bilaga 3 

Förbättringsförslag från personerna som intervjuades internt 

Systemen 

• Gå igenom ledningssystemen ordentligt.  

• Slå ihop ledningssystemen.  

• Anpassa systemet successivt till den europeiska verksamheten. 

 

Anställda 

• Öka medvetenheten hos medarbetarna så att de förstår varför ledningssystemen 

finns. 

• Kommunicera och få de anställda att känna att arbetet de gör påverkar de satta 

målen för företaget i slutändan.  

• Håll en årlig utbildning av de anställda för att hålla ledningssystemen levande. 

 

Arbetssätt 

• Gör interna revisioner även på golvnivå. 

• Sätt fler mål som är direkt länkade till systemen så att de kan följas upp. 

• Jobba mer förebyggande i systemen, utan att det blir för byråkratiskt. 

 

Övriga 

• Ett högre engagemang från ledningsgruppen behövs, det är dem som ska äga 

det. 

• Formalisera kommunikationen mellan FoU och marknad för att se längre fram i 

tiden. 

• Inför en ny rutin där leverantörsbedömning görs innan avtal sluts. 
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