
Lyft verksamheten! 
VLS är måleribranschens skräddarsydda IT-stöd
med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö



VLS är ett webbaserat  IT-stöd för verksamhetsledning med 
smarta funktioner för systematiskt arbete med kvalitet, miljö 
och arbetsmiljö. 

Systemet är skräddarsytt för måleribranschen och ger dig alla 
verktyg du behöver för att på ett effektivt sätt utveckla före-
tagets verksamhet och lönsamhet. 

VLS är uppbyggt kring en rad funktioner med tillhörande 
verktyg där navet är projektmodulen. Den kan beskrivas som 
en digital projektpärm med användbara verktyg som stödjer 
produktionsplanering och uppföljning och håller ordning och 
reda i projekten. 

Modulen Arbetsmiljö innehåller den dokumentation som 
krävs för att kunna styra, utföra och följa upp arbets- 
miljöarbetet och uppfylla kraven för ISO 45001 och för SAM –  
systematiskt arbetsmiljöarbete.

I syfte att möta kundernas krav på verksamhetsledning  
kommer VLS med en uppsättning styrdokument.  

I modulen Information finns de resultatdokument som verifie-
rar att organisationen uppfyller krav, till exempel resultat från 
granskningar och revisioner.  

VLS innehåller även praktiska verktyg för att hålla reda på 
både externa resurser som leverantörer, och interna, som  
personalkompetenser, material och utrustning. En annan 
uppskattad funktion är den kompletta laglistan med tolk-
ningar och hänvisningar. Listan är ständigt uppdaterad med  
senaste nytt kring lagar, förordningar och EU-direktiv som 
berör branschen. 

Modulen Ärenden ger ett bra stöd för systematiskt förbätt-
ringsarbete. Här dokumenteras och säkerställs att avvikel-
ser, incidenter/tillbud liksom reklamationer rapporteras och  
utvärderas.
 
Tanken är att VLS ska användas aktivt för att ge ett avtryck 
i verksamheten. Ett tips är att börja i liten skala med projekt-
delen och i förlängningen gå hela vägen och certifiera sig mot 
ISO 9001 och ISO 14001 för att uppnå de högre kundkraven.

Allt du behöver 
för att utveckla din verksamhet i rätt riktning

VLS 
Skräddarsytt med
ensamrätt för
måleribranschen

MILJÖARBETE
– Laglista miljö
– Betydande miljöaspekter
– Bokhylla miljö

ARBETSMILJÖARBETE
– Laglista arbetsmiljö
– Riskanalys arbetsmiljö
– Arbetsskador och tillbud
– Bokhylla arbetsmiljö

VERKSAMHETSLEDNING
– Policydokument
– Årsaktiviteter
– Mål och handlingsplaner
– Rutiner och instruktioner
– Bokhylla verksamhetsledning

PROJEKTHANTERING
– Förbättringar
– Projekt
– Serviceuppdrag
– Produktionsplanering

RESURSHANTERING
– Kompetenser
– Utrustning
– Leverantörer
– Kemikalieregister

FÖRBÄTTRINGSARBETE
– Strul och lär
– Ärendehantering
– Uppföljning av projekt
– Bokhylla förbättring

KOMMUNIKATION
– Mötesverktyg
– Aktionslista
– Protokoll
– Bokhylla kommunikation



Carl-Johan Lindelöf delar sin tid mellan  
rollerna som kvalitets- och miljösamordnare och 
projektledare på PJ Måleri i Umeå. Bolaget star-
tade år 2004 och har sedan dess vuxit till att bli 
ett av Umeås största måleriföretag. De cirka 70 
medarbetarna strävar efter att ge personlig ser-
vice med hög kvalitet. Kunderna omfattar såväl  
stora byggbolag som Skanska och NCC, men 
också mindre, lokala byggare, det kommu-
nala bostadsbolaget Bostaden, några privata  
fastighetsägare och privatpersoner.

”När jag började på PJ Måleri våren 2016 var 
arbetet med att implementera VLS redan i 
full gång. Målsättningen var och är fortfa-
rande att certifiera bolaget mot ISO 9001 
och ISO 14001. Eftersom VLS har en struk-
tur som bygger på de krav som finns i stan-
darderna, så känns det som att vi kommer 
ett steg närmare en certifiering varje dag”.

Carl-Johan menar att VLS har gjort det enklare 
att arbeta systematiskt med ledningsarbetet. 
Att PJ Måleri har fått en bättre uppföljning av 
ärenden och åtgärdslistor och att det blivit enk-
lare att identifiera problem och se förbättrings-
möjligheter.

”Den stora fördelen med VLS är att syste-
met är skräddarsytt för måleribranschen. 
Det märks inte minst på laglistorna som 
hålls uppdaterade med senaste nytt och 
alltid känns aktuella. Samma sak gäller 

för modulen som visar verksamhetens  
kärn- och stödprocesser med tillhörande 
styrdokument”. 

Projektverktyget är den modul som PJ Måleri an-
vänder mest. Modulen stödjer produktionspla-
nering, uppföljning och håller ordning och reda 
på de dokument som används i projekten. Här 
registreras även extraarbeten som kan uppstå i 
samband med en kundbeställning, det vill säga 
ändrings- och tilläggsarbeten så kallade ÄTOR. 

”Systemet gör att vi lättare kan ta betalt 
för eventuella ändringar och extrajobb som  
ligger utanför det som är avtalat. Vi använ-
der oss även av projektverktyget för att  
införa förbättringar i verksamheten.  
Genom att mycket kommer upp till ytan blir 
det enklare att se hur vi kan göra resan i 
projekten ännu bättre”. 

En certifiering innebär en kvalitetsstämpel och 
gör att PJ Måleri kommer att kunna flytta fram 
sina positioner ytterligare vid en upphandling. 
Men Carl-Johan menar att man kommer väldigt 
långt bara genom att ha ett bra ledningssystem.

”Tack vare en effektivare produktion med 
högre kvalitet, ordning och reda och ständi-
ga förbättringar gör vi redan nu ett seriöst 
intryck”. 

Robert Nilsson är ägare och vd för Lödde Må-
leri i den skånska orten Löddeköpinge. Han star-
tade verksamheten i liten skala år 2009. Upp-
dragen ramlade in i rask takt och det dröjde inte 
länge innan Robert fick koncentrera sig fullt ut 
på upphandlingar och att driva de större uppdra-
gen. I dag har Lödde Måleri cirka 40 medarbetare 
och är sedan ett år tillbaka certifierat enligt ISO 
9001 och ISO14001.

”Som många andra i vår bransch har vi haft 
fullt fokus på kärnverksamheten med styr-
ning av bland annat projekt och kalkyler. 
Det var anledningen till att vi inte riktigt 
låg i fas med vårt arbete kring kvalitet,  
miljö och arbetsmiljö. Här behövde vi helt 
klart bli bättre”.

Roberts målsättning när han genom Måleri-
företagen fick kontakt med Morenni, var att  
Lödde Måleri skulle ta sig hela vägen fram till 
en certifiering mot ISO 9001 och ISO 14001. 
Stödet från Morenni och verksamhetslednings- 
systemet VLS kom att bli avgörande i arbetet.

”Utan hjälp av VLS och systemets alla stöd-
dokument tror jag inte att vi hade kunnat 
ta oss igenom certifieringsprocessen. Det 
var ett digert arbete, långt mer krävande 

än vad jag hade räknat med. Men det var 
helt klart värt jobbet. I dag är alla i företaget 
glada över att vi satsade på VLS och tog oss 
hela vägen fram”.
Både certifieringen och implementeringen av 
VLS har gett positiva ringar på vattnet i form 
av nya och bättre rutiner. I dag jobbar Lödde 
Måleri på ett lite annorlunda sätt med stör-
re kontroll i projekten. Arbetet blir effektivare 
och håller en genomgående högre kvalitet.  
Majoriteten av projekten läggs in i VLS vilket gör 
att ingenting ramlar mellan stolarna och att det 
finns dokumentation både före, under och efter 
arbetets gång.

”VLS projektmodul sticker ut lite extra. 
Den är suverän och används väldigt  
mycket. Men helt ärligt ska jag säga att 
ledningssystemet innehåller så många  
olika moduler att vi inte har hunnit börja 
använda alla än”. 

Avslutningsvis, vad ser du som de viktigaste  
argumenten för att börja använda VLS?

”Främst att man som företag gör ett mer 
seriöst intryck med ett ledningssystem. 
Att sedan göra som vi och gå vidare till en  
certifiering, innebär att man får ett litet, 
men viktigt försprång när man ska lämna 
anbud i ramavtal. Sist, men inte minst, så är 
jag övertygad om att allt det positiva med 
VLS bidrar till en ökad lönsamhet”.

Robert Nilsson 
Lödde Måleri  |  Löddeköpinge

” Det är VLS  
förtjänst att  
vi har så bra 
kontroll och 
styrning i  
våra projekt. ”

Carl-Johan Lindelöf 
PJ Måleri  |  Umeå

” Med VLS 
kommer vi ett 
steg närmare 
en certifiering 
varje dag. ”

Jobba
   smart medVLS

Morenni i  samarbete med Måleriföretagen



Vår målsättning är att VLS ska vara ett levande lednings- 
system vars funktioner och verktyg utvecklas löpande i takt 
med måleribranschens, kundernas och omvärldens krav. 

Under årens lopp har vi därför arbetat med referensgrupper 
bestående av representanter från branschen och våra använ-
dare. De har fått möjlighet att ge feed back på innehållet och 
hur väl det fungerar mot verksamhetens behov. 

Nu lanserar vi den nya versionen av ledningssystemet VLS 
som har uppdaterats med allra senaste. Mycket har hänt 
som vi behövt förhålla oss till. Framför allt har standarderna  
ISO 9001 (Kvalitetsledning) och ISO 14001 (Miljöledning)  
kommit ut i nya versioner. Dessutom har standarden ISO 
45001 (Arbetsmiljö) tillkommit vilket vi tagit hänsyn till när 
vi utvecklat nya VLS.

Nya VLS har främst förbättrats inom tre områden: 
– Effektiva planeringsverktyg för resurshantering
– Stöd för företagets strategiska arbete
– Smarta funktioner som förenklar vardagen

Det som är unikt med VLS är att systemet kombinerar de mest 
användbara verktygen med en gedigen kunskap kring stan-
darden. Vi har jobbat utifrån de krav som finns i standarden 
och tolkat dessa utifrån måleribranschens intressen. Målsätt-
ningen har varit att skapa ett användarvänligt system som 
ska vara enkelt att hantera och jobba med. Generellt sätt kan 
man säga att nya VLS är mer interaktivt och mindre teoretiskt 
än sina föregångare. 

Precis som tidigare versioner erbjuder nya VLS hjälpfunktioner 
med instruktionsvideos, telefon- och mejlsupport samt  råd-
givning i kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.

På Morenni har vi  som målsättning att jobba nära våra kunder. 
Vi strävar efter att alltid vara tillgängliga för att svara på dina 
frågor och optimera arbetet med VLS. Logga in på Måleriföre-
tagens hemsida, maleriforetagen.se där du kan läsa mer om 
VLS och de olika abonnemang som du kan välja mellan. 

Du är naturligtvis också välkommen att höra av dig till oss så 
berättar vi mer om VLS och vad vi kan erbjuda dig.

Nu lanserar vi...
nya VLS med fler och bättre funktioner
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Eric Eriksson 
0703-96 11 83
ee@verksamhetsledning.se

Systemutveckling och
användarsupport.

Linnea Malm
0703-96 08 88
lm@verksamhetsledning.se

Användarsupport inom
kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
med fokus på miljöområdet.

Diego Rebeggiani 
0703-96 21 80
dr@verksamhetsledning.se 

Användarsupport inom 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö.


