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Nyligen certifi erades Aranäs för 
FR2000 – ett nationellt kvalitets- och 
miljöledningssystem för små och med-
elstora företag.

– Det här är ett levande dokument 
som lika mycket styr verksamheten 
som förändras med den, säger Peter 
Johansson som samordnat arbetet 
inom Aranäs.  

I två år har Aranäs hela organisation engage-
rats för att nedteckna arbetsrutiner och befatt-
ningsbeskrivningar. Allt har dokumenterats.

– Om man undrar vad Aranäs är för något så 
kan man läsa det i den här pärmen. Här fi nns 
allt från verksamhetsbeskrivningar, ekono-
miska resultat och nyckeltal till arbetsrutiner, 

 Alla inom Aranäs har medverkat till certifi eringen enligt FR2000. På bilden 33 av företagets 50 anställda.

ekonomiska mål och miljö-, arbetsmiljö- och 
kvalitetsmål. Företagsledning, arbetsledare 
och medarbetare har tillsammans beskrivit 
vad vi sysslar med. När man gör det så uppstår 
alltid idéer om hur vi skulle kunna förbättra 
och effektivisera arbetet. Det är samtidigt 
poängen med certifi eringsarbetet, men gör det 
oerhört omfattande. Jag är glad att vi klarat 
av det på den här tiden. Det ger företaget en 
oerhörd styrka inför framtiden. 

FR2000 – ett bättre alternativ
Aranäs har valt FR2000 framför ISO-certi-
fi eringar.

Varför då, vd Ingemar Nilsson?
– FR2000, utarbetat av Företagarnas Riks-

organisation, kombinerar kvalitet och miljö 
samt inkluderar även arbetsmiljöfrågorna. 

Det här är ”både och” inte ”antingen eller”. 
FR2000 ger samverkansfördelar som i sig 
underlättar systemets införande. Dessutom 
har Företagarna anpassat standarden speciellt 
för fastighetsbolag.

Grundlig kvalitetsgenomgång
FR2000-certifi eringen gäller för tre år med 
externa revisioner (varje år), interna revisio-
ner (fl era gånger per år) samt företagsledning-
ens årliga totala genomgång. 

 – Det här har varit oerhört nyttigt och vi har 
arbetat för det här under en lång tid, egentli-
gen ända sedan jag tillträdde i företaget 1998. 
Nu har vi rätt verktyg i en genomtänkt process 
för vårt fortsatta kvalitets- och utvecklingsar-
bete. FR2000-certifi eringen är ett bevis på att 
vi har rutiner för att säkerställa den kvalitet vi 

eftersträvar, säger Ingemar Nilsson.
Peter Johansson förklarar hur det går till:

– Alla avvikelser eller förbättringsförslag 
ska gå genom mig till respektive verksamhets-
ansvarige som inom två veckor skall ”stänga 
ärendet”. Det görs antingen via direkt åtgärd 
eller, vid mer omfattande förändringar, via 
utredning. Tack vare att i princip alla med-
arbetare varit delaktiga i processen så skapar 
det också en ökad kommunikation inom orga-
nisationen.

Inom ramen för FR2000 så har Aranäs även 
uppfört en godkänd kemikalieförteckning 
över alla kemikalier som företaget använder 
i sin verksamhet.
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