
Hwrf0r
er egenkontrol

osa sl ovt.. .?
Virksomhedsledelser i em-
ballagevirksomheder og dens
folgeindustri, der ivrerksai-
ter et godt egenkontrolpro-
gram, planlagte inspektioner
og audits i virksomhedens
forskellige afdelinger g0r sig
selv en stor tjeneste - ingen
anden investering kan mflle
sig med det afkast, du kan fA
ud af resultaterne af en sA-
dan beslutning.
Regelmmssige interne in-
spektioner og audits er en
naturlig del i de virksomhe-
der, som er ISo-certificeret.
Det grelder uanset, om det er
inden for kvalitets-, miljo-,
hygiejne eller arbejdsmiljo, at
virksomheden er certificeret.
ISO-standarder kendt under
navne som ISO 9001, 14 001,
22000 oeDS/OHAS 18001.

At foretage audits beiyder,
at man, pA eget initiativ, re-
gelmmssigt undersoger, om
virksomheden lever op til de
krav, som er beskrevet i stan-
darderne og de regler, som
virksomheden selv har opstil-
let. Virksomhedens ledelse
har ansvaret for at planlftgge
og gennemf6re sidanne regel-
mmssige kontrolrutiner.

Ogsi for
emballagevirksomheder
Ved en audit sammenholdes
de rutiner og forretnings-
gange, som virksomheden
har fastlagt med de proces-
ser. der reelt udfores i virk-
somheden. Om virksomheden
er en emballagevirksomhed,
et maskinvmrksted, en
transportor eller en display-

producent er i princippet
underordnet. Disse inspek-
tioner kan vise sig at vare
srerdeles vmrdifulde - det vil
jeg komme tilbage iil.
Et af de vasentligste krav til
disse audits er, hvis de skal
vare vrerdiskabende, at de
skal udfores professionelt.
Der skal vrere saglighed og
endnu vigtigere, de skal ud-
fgres objektivt. De personer
som udforer auditeringen
- auditorer - mA ikke besidde
en forudindtaget holdning til,
ai "her i afdelingen er nok
noget galt" og som auditor
skal man vmre sikker pA, at
man er i siand til at stille de
rigtige sporgsmel, hore hvad
der reelt bliver svaret og
ikke mindst - se sig omkring
og drage konklusioner p6,
om der er overensstemmelse
mellem det, der bliver sagt
og det, der bliver gjort.
Jeg har i de seneste 12
6r som audi[or.  giort  mig
mange sjove erfaringer. Jeg
har ogs6 konstateret, at der
opfindes mange kreative,
opfindsomme og alternative
smutveje til at udfore den
planlagte produktion eller
service pA.
Disse kreative og alternative
metoder sker aldrig med bag-
grund i onde hensigter hos
medarbejderne, men snarere
pA baggrund af manglende
ledelse, manglende infor-
mation og deraf manglende
interesse og forst6else for
helheden i virksomheden.
Nye og kreative produkti-
onsmetoder kan vmre rigtig
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sprendende - blot de ogsa er
gennemtankt med hensyn
til, om de opfylder kravene til
den videre forarbejdning og
den kvalitet, der forventes af
kunden og af virksomheden
selv. Inden for enkelte bran-
cher hersker individualismen
med begrundelsen "ingen
af de opgaver vi  har her i
virksomheden, er ens - alle
arbejdsopgaver er unikke
- sfi vi er ikke i stand til at
standardisere vores forret-
ningsgange". Denne holdning
tillader sfi - med ledelsens
accept - delvist anarki og
opfattrelsen af, at: 'Vi har et
enorml kreativt miljo her pe
virksomheden". Specielt i ud-
viklingsafdelinger stOder man
pd opfattelsen af, at struktur
smtter begrrensninger, hvilkei
bestemt ikke er rigtigt.

Nodvendig dokumentation
En god auditor forsoger ogsA
at fA afdmkket,, om virksom-
heden er sikret godt med sin
eksisterende dokumeniation,
hvis uheldet, skulle vmre ude

og virksomheden kom til at
stA i en omkostningsfuld
re lssag.  Det  kan na lu r l igv is
vrere omfattende at under-
sOge, men med fA enkle
sp6rgsm6l og eksempler kan
man tjekke, om den mest
reler a nle dokumental . ion i
det hele taget er til stede i et
udviklingsprojekt eller i en
produktionsbatch.
Auditeringer er altsA meget
fremadrettede og ikke alene
en kontrol pA det, som er sket.
Outsourcing af en rakke ikke
kerneomrAder er udbredt og i
de senere Ar meget benyttet.
Det grelder service- og vedli-
geholdelsesaktiviteter, trans-
port, pakkearbejde, rengo-
ring, snerydning, kantineord-
ninger og vedligeholdelse af
gronne omrader m.m.
Min erfaring er, at gennemfo-
rer virksomheder en audite-
ring inden for disse outsour-
cede omr6der, oplever mange
virksomheder, at, de reelt
ikke modtager de ydelser, de
har forventninger og aftaler
om og som de betaler for.

Der er nemlig ikke lrengere
samme fokus pA disse omrA-
der nu. hvor omrAderne ikke
lmngere er in house. Her kan
veldokumenterede auditrap-
porter med fotos vmre meget,
nyttige og god dokumen-
tation, nAr virksomheden
nmste gang inviierer sin
underleverandOr pA besOg til
en droftelse af det fremtidige
samarbejde. Med lil histo-
rien hgrer naturligvis ogsA,
den positrive oplevelse af, at
auditrapporten pA bedste vis
bekrmfter og dokumenterer
den oplevelse, man har af sin
underleverandor i  forrejen.
{t gennem [6re regel massige
audits viser ledelsens enga-
gement og interesse i alle
omrAder af virksomheden.
Min erfaring er, at audits altid
bidrager positivt til forbedrin-
ger og derfor oltesl tjener sig
selv ind mange gange.

Fokus pfi uddannelse
Der, hvor vardiskabelsen
(produkt ionen el ler servi-
cen fremstilles) er ofte den

afdeling, hvor der fokuseres
mest ved planlmgningen af
et auditprogram, idet det, er
vigtigt, at der ikke sker fejl
under produktionen, som kan
medf0re kundereklamationer
eller stort, produktionsspild.
I mange produktionsvirk-
somheder er det samtidig pA
dette niveau, at de mest de-
taljerede procedurer, forret-
n ingsgange og i  nst rukt ioner
er beskrevet,. Derfor finder
man som hovedregel heller
ikke de mest graverende af-
vigelser pA deffe niveau.
En af de vresentligste fejl pe
dette niveau skyldes ofte,
at medarbeiderne ikke ud-
dannes t i l s t rakke l ig t  i  in -
struktionerne og at de derfor
heller ikke prrecist forstAr
hensigten og meningen med
en given fremgangsmAde el-
ler en kvalitetskontrol. Viljen
hos medarbejderne er oftest
til stede, men mange ma-
skinoperationer og kontrol-
funktioner kan vare svare
at huske udenad under oplre-
ringen og derfor udggr dette >
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en mulig fejlkilde og i nogle
tilfmlde en direkte risiko for
arbeidsmilj0el.
I de brancher anbefaler jeg at
bruge fotos eller - hvis det er
muligt - at, instruere medar-
bejdere ved hjrelp af smA enkle
filmfrekvenser, som medarbej-
derne har mulighed for at gen-
kalde pA en skrerm og se igen
og igen. Disse let iilgmngelige
film og billeder siger langt,
mere end ord. Og vi lrerer alle
pA forskellig mfide.
NAr man instruerer med film
eller foto er lasevanskelig-
heder og ordblindhed derfor
ikke lmngere et stort pro-
blem ved ansmttelse af nye
medarbejdere. Jeg har i de
senes le  l2  5 r  aud i le re l  i  en
rrekke forskellige virksomhe-
der og set mange eksempler

p6, at smA og store
afvi-

gelser er blevet, opdaget ved
disse audits og at dette har
betydet store besparelser for
r  i rksomhederne red  min ime-
r ing al  l -ei l  og l 'e i l retninger.
Det drejer sig eksempelvis
om smA feil ved blanding af
rAvarer - feil som ikke umid-
delbart kan ses, men som
kan betyde store okonomiske
udsving i pfoduktionsom-
kos ln ingerne.  E l le r  fe j l  i
backup-procedurer eller
IT-sikkerhed, som kan sml,te
virksomheden i stA eller
lmgge kontorerne ode hen
i  dager  i s .  Po ten l ie l le  r i s ic i
som frygtes af enhver virk-
somhedsledelse.

Egenkontrol
Der er altsA mange gode
grunde til at indf@re et godt
egenkontrolprogram og langt
flere audits i virksomhe-

derne.
De dyg-

t igste
virksom-

heder har et
velintegreret

egenkontrol-
program,

flere
audi-

torer med hver sin baggrund,
der til stadighed sikrer
kvalil,eten hos leverando-
rer, i processerne og hos
medarbejderne og konstant
fremkommer med fbrbed-
ringsmuligheder. At uddanne
en auditor for hver 25. med-
arbejder i virksomheden
giver en god fleksibilitet,. Der
er i nogle tilfmlde fordele ved
at anvende inlernt uddannet
personale og i andre tilfmlde
forde le  \  ed  a t  ben)  t te  s ig
af professionelle auditorer.
Ikke alene opdages reelle
fejl, som omgAende kan ret-
tes under disse audits. men
ogsA mange potentielle fejl
identificeres, ligesom der ved
en god audit, fremkommer
forbedringsforslag, som le-
delsen kan vurdere ud fra et
helhedsperspektiv.

ee At gennemf4re
regelmffissige
audits er ikke

det samme som
at udvise daglig
bevdgenhed 66

Mange medarbejdere vil
gerne auditeres - mAske er
de lidi spandte f6rste gang -

men efter fA minutter oplever
de, at det ikke drejer sig om

deres person,

men i hpjere grad om den
proces som de arbejder med.
Audits cr at sammenligne
med stikpr6vekontroller og
min erfaring er, at en god
auditor er i stand til at af-
drekke, om en identificeret
fejl er et enkeltstAende til-
falde eller om der er [ale om
mere generel adfrerd.
Et fetal af medarbejdere
oplever auditeringer som
egentlig kontrol. Langt de
fleste medarbejdere oplever
i stedet audits som. at, le-
delsen er engageret pA alle
niveauer i virksomheden.
Generelt vil de flesl,e medar-
bejdere gerne bidrage til at
lave frerre fejl og blive mere
effektive i deres arbejdspro-
cesser, da dette jo styrker
deres egen arbeidsplads i
forhold til konkurrenterne.
Det er ikke uden risici i de
produktions- og service-
virksomheder, hvor ledelsen
vrelger helt at, droppe eller
min imere  deres  aud i le r ing
aI i  n l  erne arbeidslunkt ioner.
NAr det er sagt, sA er det
ogsA min erfaring, ai der
l igger r igt ig mange penge i
omgAende fejlretninger og
i al l"orebygge l"eilkilder i
alle afdelinger. Derfor kan
jeg kun anbefale ai tjekke
arbejdsgange, procedurer,
forretningsgange og instruk-
tioner regelmressigt i alle
afdelinger i organisationen
- fra fremstillingsniveauet til
direktionsgang. Det galder
i princippet alle organisa-
tioner lige fra Guldsmeden,
Banken og Restauranten
(om servicen reel[ er. som
virksomheden onsker, kun-
den skal opleve den) til
Ejendomshandleren (om den
interne dokumentation er til
stede) eller til produktions-
virksomheden (om alle spe-
cifikationer bliver overholdt,).
Audits er altsfi i allerh0jeste
grad vmrdiskabende og med
l i l  at  reducere r  i rksom-
hedens omkostninger til
fejl samt at, kaste lys over
potentielle fejlkilder og fA
forbedringsmuligheder frem
pA bordet.
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