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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till att företagets önskan om att implementera ISO 9001 är att de under de senaste 

åren vuxit till antal anställda och det ”finns ett behov” att ha standardiserade rutiner.  Detta samt 

att kunder ställer krav på att leverantörer är ISO-certifierade. 

Sandholm1 redovisar att de finns flera skäl till att organisatorer inför formalistiska och 

dokumenterade kvalitetssystem enligt t.ex. ISO 9001  

 Behov av bättre kvalitet – strukturerat sätt arbeta med förbättringsprojekt. 

 Behov av systematik – bättre ordning och klarare ansvarsfördelning 

 Krav från kunder - krav att bli godkänd som leverantör, kommersiell hänsyn. 

 Konkurrens – kunder fäster tilltro till ISO 9001 

 Trendighet  

 Krav från myndigheter – i vissa branscher kräver myndigheter att det finns formaliserat 

och dokumenterat kvalitetssystem. 

1.2 Mål 

Arbetet omfattar att utveckla en väl formulerad övergripande kvalitetsmanual enligt ISO 9001. 

Då kvalitetsmanualen kommer vara en väsentlig del i XYR AB:s arbete med att implementera och 

bli certifierade enligt SS EN ISO 9001:2008. Målsättningar inom examensarbetet är följande: 

 Utforma en fungerande kvalitetsmanual:  

o Kartlägga företagets nuvarande processer  

o Utforma ett kvalitetsledningssystem som ansvar för det fortlöpande 

kvalitetsarbetet.  

o Upprätta en kvalitetspolicy, samt hänvisa till var dokumenterade rutiner som 

upprättats för kvalitetsledningssystemet finns.  

o Indikera hur processerna i kvalitetsledningssystemet inverkar på varandra.  

 Ge rekommendationer för företagets fortsatta arbete att implementera ISO 9001  

Resultatet ska redovisas muntligt och i rapportform i slutet av maj 2012  

                                                 

1 Sandholm, Kvalitetsstyrning med totalkvalitet: verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet, 

Studentlitteratur, 2008 
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1.3 Omfattning 

Arbetet omfattar att kartlägga och fastställa ett nuläge i företaget, samt jämföra likheter och 

skillnader till krav som ISO 9001 standarden ställer. För att uppfylla mål och syfte krävs det att vi 

tar reda på: 

 Vad har företagets funktioner för relationer till varandra, och med externa kunder och 

leverantörer? 

 Vad karakteriseras ett framgångsrikt ledningssystem för kvalitet? 

 Vad karakteriserar en framgångsrik kvalitetspolicy? 

 Vad karakteriserar en framgångsrik kvalitetsmanual? 

 Vilka framgångsfaktorer samt fallgropar ska företaget bära med sig vid fortsatt arbete 

med ISO-implementering och certifiering. 

1.4 Lösningsmetod 

 Intervju med personal på XYR AB  

 Workshop med ledningsgrupp på XYR AB 

 Intervjuer med expertis inom kvalitet   

 Litteraturstudier  

 Observationer 

 Enkätundersökning samt GAP-analys 

 Benchmarking på företag, inom samma bransch, som implementerat ISO 9001 

1.5 Avgränsning 

 Examensarbetet omfattar inte implementering och certifiering av ISO 9001 i XYR AB.  

 Examensarbetet omfattar att kartlägga verksamhetens övergripande processer. Vi 

avgränsar oss ifrån att i detalj beskriva rutiner för samtliga aktiviteter inom företaget. 
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2 Företagsbeskrivning 

2.1 Historik 

Företaget grundades 2002 och har idag 16 anställda.  XYR AB är en oberoende leverantör av 

komponenter och system inom området industriautomation. med arbetsfält över hela 

Skandinavien med bas från Stockholm i Sverige. 

2.2 Organisation 

XYR AB har en platt organisation med delegerat ansvar och korta beslutsvägar, där varje 

medarbetare arbetar självständigt inom givna ramar. 

 

Figur 1 Organisationsschema  

2.3 Affärsidé och strategi 

Företagets kundfokus är medelstora samt stora maskinbyggare. För att kunna erbjuda kunderna 

service och support har de valt att utforma produktsortiment utifrån deras kunders behov. 

2.4 Produkter 

XYR AB:s produktsortiment är uppdelad i fyra olika områden: Styrsystem, Datorer, 

Komponenter och Säkerhet inom tre affärsområden. 

 

  

Ledning 

HR &Säljschef 

Säljare Säljare Säljare Säljare Innesäljare 

HR & 
Ekonomi 

Lager Support Order 
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3 Metod och genomförande 

I detta kapitel redogörs för hur uppgiften metodmässigt har lösts och hur arbetet genomförts. Metoder är principer 

för att välja bland tekniker. 

3.1 Metod 

Syftet har varit att upprätta en kvalitetsmanual anpassat till företagets organisation och arbetssätt. 

Där av har den valda metoden; aktionsforskning, legat till grund för att ta reda på och beskriva 

hur den utstuderade verksamheten arbetar idag, samt ta fram förslag och lösning att genomföra 

dessa. 

Denna metod är väl lämpad för arbeten som har till syfte att förbättra något samtidigt som man 

studerar det.  Arbetssättet är nära besläktat med kvalitetsförbättring2. 

3.2 Datainsamling  

För komplexa problem vars omfattar människor och deras agerande är en kombination av 

kvalitativa och kvantitativa data att föredra3 

Kvalitativ data utgörs av ord och beskrivningar, medan kvantitativ data kan bearbetas med 

statistik analys. 

3.3 Litteraturstudier 

Litteraturstudier omfattas främst av ISO 9001:2008 standarden och övrig ISO-relaterad litteratur.  

Litteraturen kommer att användas som vägledning och instuderas under examensarbetets gång. 

3.4 Benchmarking 

Studiebesök genomfördes hos en verksamhet som varit ISO 9001-certifierade sedan 90-talet i ett 

mer funktionellt syfte, och ett företaget som är i slutskedet att bli certifierad. Syftet med besöken 

var att få en inblick i en ISO 9001-certifierad verksamhet, utbyta erfarenheter och få nya 

infallsvinklar vid implementering av kvalitetssystem.  

3.5 Intervjuer  

Intervjuer genomfördes med företagets personal och ledning. Intervjuer med företagets personal 

skedde under planerade möten utan fastställd agenda. Intervjuplanen var öppen och 

                                                 
2 Bergman, Bo – Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2000. 

3 Höst, Regnell, Runesson, Att genomföra examensarbete, Studentlitteratur 2006 
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ostrukturerad i syftet att få förförståelse och en helhetsbild av organisationen och de arbetssätt 

som tillämpades. 

3.6 Expertis 

I samband med studiebesök hos expertis inom kvalitetsfrågor genomfördes halvstrukturerade 

intervjuer med bestämd ordning på frågor som tillåter jämförbara analyser sinsemellan. 

3.7 Observationer 

Under besök på företaget kommer observationer och intryck från medarbetare tas tillvara vid 

analys med övrig information. 

3.8 Enkätundersökning 

En kvalitativ enkätundersökning genomfördes för företagets samtliga anställda i för att ta tillvara 

på de anställdas uppfattning om kvalitet i mer anonyma förhållanden. Frågornas form varier 

mellan beskrivande frågor med öppna svar till frågor med fördefinierade svarsalternativ, detta 

behandlas med statistiska metoder för att kunna utgöra beslutsunderlag.  

3.9 GAP-analys 

GAP-analysen genomfördes för att få överblick på hur organisationen förhåller sig till 

kvalitetsarbete genom att samla in kvantitativ data (frågorna kan läsas i sin helhet i Appendix II). 

I undersökning ställdes frågor där varje fråga ska svaras utifrån två scenarion, dessa är: 

1 Framtida läge: D.v.s. "Hur viktigt är det att dessa argument stämmer i företaget?"  

2 Nuläge: ”Hur långt anser du att ert företag kommit gällande denna punkt?” 

Den som svarar får därmed rangordna 1-5 för respektive scenario, där 1= inte alls viktigt, 5= 

mycket viktigt. 

3.10 Workshops 

Fördelarna med workshop är att effektivare möten, bättre förutsättningar för kommunikation 

mellan alla parter samt en gemensam bild av nuläge och problem skapas. Under rätta 

förutsättningar kan även dess fungera som drivande faktorer för att snabbt upprätta en 

handlingsplan. 

3.11 Metoddiskussion 

På grund av företagets ringa storlek till antalet anställda har intervjuer valts som en primär metod 

att samla in data. Intervjuer har skett med företagets samtliga anställda förutom två som arbetar 

på annan ort. Den öppna formen av intervju och tidsbegränsning har bidragit till att all 
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nödvändig information inte alltid har erhållits, därmed har vi fått återkomma och ställa mer 

specificerande frågor till berörda. Något som är viktigt att beröra är att författarna och de 

intervjuade inte alltid ”talar samma språk” t.ex. frågor som berör kvalitet, dessa grundas på våra 

olika bakgrunder och yrkeserfarenheter.  

 

För att komplettera den erhållna kvalitativa datamängden genomfördes en kvantitativ 

enkätundersökning för att alla anställda skulle få bekräfta strukturerade frågor som kan bearbetas 

med statistisk analys. Nackdelar med enkätundersökning kan bl.a. vara att den svarande inte ges 

möjlighet att efterfråga klargörande på frågor som den inte kan tolka, det innebär risk för internt 

bortfall. 

 

Vid val av litteraturstudier som berör ISO 9001-standarden har hänsyn tagits till de omfattande 

revisioner som gjorts av standarden (framförallt revisionen som gjordes fr.o.m. 1994). Litteratur 

som berör ISO 9001:2000 och framförallt 9001:2008 har prioriterats vid insamling.  

3.12 Genomförande  

Genomförandet av examensarbetet kan delas upp två delar. Den ena är det ett kontinuerligt 

arbete och det andra det arbetet som indelats i fyra faser.  

 

Vad gäller det kontinuerliga arbetet så har författarna påbörjat veckorna med att se ur ett 

helhetsperspektiv vart i projektet de befinner sig, medan varje vecka avslutas med att 

sammanfatta veckans arbete och uppdatera de respektive handledarna. Under veckoslutet 

uppdateras även tidsplanen och aktiv tid används för att analysera nuläget och eventuell framtida 

handlingsplan. I det dagliga arbetet har författarna inlett varje arbetsdag med ett uppstartsmöte 

som baserats på tidplan, eventuella insikter från föregående arbetsdag och diskussioner på hur 

arbetet skall fortskrida. Utifrån detta upprättas en arbetsplan för dagen.  

 

Författarna har under examensarbetets gång skrivit loggböcker, som omfattar tankar och 

reflektioner över aktiviteter och möten med människor. Dessa har legat till grund för 

utvecklingen av projektet och av upprättandet denna rapport. 

 

FAS 1 - Problemdefinition 

Examensarbete började med en kort planering av fas ett i huvudsakligt syfte att intervjua samtliga 

anställda och få en förståelse för organisationen. Arbetssättet har präglats av att arbeta utifrån ett 

holistiskt perspektiv för att senare undersöka specifika processer.  
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ISO 9001 och 9004 -standarden införskaffades och utifrån detta planerades aktiviteter som skulle 

genomföras och tidplanen upprättades tillsammans med en projektplan. 

 

FAS 2 - Faktainsamling 

Denna fas inleddes med inläsning av ISO 9001-standarden och benchmarking som genererade i 

den första workshopen med ledningen. Ledningsworkshopen planerades för att diskutera de krav 

ISO 9001 ställer, samt resultatet av vårt arbete till den tidpunkten, detta för att tillsammans kunna 

upprätta en handlingsplan. Två experter inom dels ISO organisationen, dels certifieringen av ISO 

9001 standarden kontaktades och intervjuades för ytterligare information om ISO och även kring 

certifiering.  

 

I syfte att tillvarata medarbetarnas åsikter på kvalitetsledningssystemet och identifiera 

förbättringsområden genomfördes en enkätundersökning baserad på åtta ledningsprinciperna och 

specifika frågor rörande kvalitet och kvalitetsmanual.  

 

FAS 3 - Genomförande 

Under denna fas inleddes arbetet med att sammanställa den teoretiska referensramen, 

datainsamlingen samt analys av data. Benchmarking av andra företags kvalitetsmanualer 

genomfördes. Kvalitetsmanualens disposition och innehåll kundanpassas med underlag från 

genomförd analys, denne har presenterats och genomgåtts tillsammans med företagets process-

ägare för att säkerställa att innehåll och rutiner är representativa för deras arbete. 

 

FAS 4 – Sammanfattning och Slutsats 

Under fas fyra har författarna arbetat igenom slutrapporten för att kunna presentera det 

omfattande arbete som utförts i en logisk följd och med en snygg layout. Kvalitetsmanualen har 

färdigställts och en kreativ presentation har arbetats fram, som ska genomföras för företaget och 

handledaren i samband med att projektet avslutas. Utöver detta har fokus legat på att kunna 

lämna över arbete på ett sätt som gör att företaget kan fortsätta där författarna lämnar av. Det har 

bl.a. gjorts genom den rekommendationsbilaga, där en steg-för-steg modell och en mål-matris 

som ska representera företagets framtida arbete mot en ISO 9001:2008 certifiering.  
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4 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen innehåller en introduktion av kvalitetsbegrepp, kvalitet och kvalitetsbristkostnader, 

samt information om och övergripande presentation av kvalitetsmanual, dokumentation och övergripande ISO 

9001. Sedan presenteras de åtta ledningsprinciperna som standarden ISO 9001 baseras på, dessa omfattar; 

Ledarskap, Medarbetarnas engagemang, Processinriktning, Systemangreppssätt för ledning, Faktabaserade beslut, 

Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörerna, Ständiga förbättringar. Under respektive avsnitt redogörs 

även för praktiska verktyg för att uppnå resultat.  

4.1 Kvalitetsbegrepp  

Infrastruktur - System av anordningar, utrustning och tjänster som krävs för att driva en 

organisation. 

Kund - Organisation eller person som mottar en produkt. 

Ledningssystem för kvalitet  eller Kvalitetsledningsystem – Den del av 

verksamhetenssystemet som fokuserar på att uppfylla kraven på kvalitet. 

Ledtid – Från behov uppstår till behov tillfredsställs. 

Produkt - Resultat av en process. 

Process – De aktiviteter som använder resurser och styrs av ledning för att omvandlar ett infall 

till ett utfall dvs. ett resultat. 

Revision(kvalitet) - Systematisk, oberoende och dokumenterad process för att skaffa 

revisionsbelägg och utvärdera det objektivt för att avgöra i vilken utsträckning revision kriterierna 

är uppfyllda. 

Repetitiv – Arbete som justerar ett uppståndet fel. 

Preventivt – Arbete som förhindrar att fel från början ska uppstå. 

Ständig förbättring -återkommande aktivitet för att förbättra förmågan att uppfylla krav. 

Suboptimering – När funktion/avdelning prioriteras och värdes mer än en annan. 

Verksamhetsmiljö - Förhållande under vilka arbete utförs. 

4.2 Kvalitet 

Begreppet kvalitet har många olika definitioner några exempel är ”Fitness for use” av Juran 1951 

och en annan känd definition är ”Quality should be aimed at the needs of the customers, present and future” 

Deming, 1986.  

 

ISO standarden 9000:2000 definierar kvalitet som ”Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller 

krav, dvs behov eller förväntningar som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk.”   
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Ytterligare en definition är att ” Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa och 

helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. 4 

 

Kvalitet omfattas ofta av flera aspekter en enbart produkten. Faktorer som service, garantier, 

varumärke, organisation, framtoning, upplevelser mm. Uppskattningsvis så står 80 % av de 

påverkande faktorerna endast för 20 % av kostnaderna5. 

 

Figur 2. Illustration över påverkande faktorer av en produkt/tjänst kvalitet 

Kvalitetsutvecklingens grundregel: ”Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till lägre 

kostnad.” Förbättrad kvalitet leder bl.a. till: 

 Nöjdare kunder som återkommer 

 Lägre personalomsättning och sjukfrånvaro 

 En bättre position på marknaden 

 Minskade kassationer och omarbetningskostnader  

4.3 Kvalitetsbristkostnader 

Kvalitetsbristkostnader definieras som ”De kostnader som orsakas av defekta enheter, ofullkomliga 

processer eller förlorade försäljningsintäkter.”  Juran.6 

  

                                                 
4 Bergman, Bo – Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2000 

5 Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, Modern logistik – för ökad lönsamhet, Liber förlag, 2003 

6 Bergman, Bo – Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2000 

Övriga aspekter 

Tjänster 

Fysisk produkt 

• Varumärke 

• Organisation 

• Framtoning 

• Säkerhetsaspekter 

• Service före, efter & 
under försäljning 

• Leverans 

• Garantier 

• Rådgivning 

• Pris 

• Egenskaper 

• Volym 

• Andel av slutproduktens 
värde 
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En uppskattning är att mellan 10-30% av omsättningen i företag inom svensk industri uppskattas 

vara kostnader som uppkommer av kvalitetsbrister. Exempel på sådana kostnader är de som 

uppstår genom reklamationer, garantier, göra om arbetet, mottagningskontroller, åtgärder förr att 

korrigera fel eller förebygga fel mm7. 

4.4 Kvalitetsmanual  

Kvalitetsmanualen ska vara det överst styrande dokumentet i den del av företags 

verksamhetssystem som i ISO 9001-standarden kallar kvalitetsledningssystemet. Manualen ska 

göra det möjligt att på ett överskådligt sätt få en helhetsbild över systemet8. 

Varje organisation får fritt välja utformningen av sin kvalitetsmanual, så att den bäst passar 

verksamheten. Det kan vara lämpligt att disponera innehåll efter organisationens viktigaste 

processer.  

Kvalitetsmanualen behöver inte innehålla allt, det är regel enklare och mer praktiskt att separera 

rutinbeskrivningar, instruktioner, planer och andra arbetsdokument. Den kan visas upp för 

utomstående och bör därför inte innehålla något konfidentiellt9.  

Dokumentation  

Vi har valt att lyfta ut dokumentationskravet ur avsnittet kring ISO 9001: 2008 standarden, eftersom detta är 

en viktig aspekt i utformandet av en kvalitetsmanual, samt i stegen mot en certifiering enligt ISO 9001:2008. 

Ordet ”dokument” används i ISO 9001 för att beteckna alla typer av dokument t.ex. papper, 

elektroniskt, foto, magnetiskt10. Avsikten med dokumentstyrningssystem är att säkerställa att rätt 

information kommer till rätt mottagare.  

 

I och med revisionen av ISO 9001:1994 version är standarden mindre ”föreskrivande” från och 

med ISO 9001:2000 och medger större flexibilitet för en organisation avseende sättet att 

dokumentera kvalitetsledningssystemet. Det gör att varje enskild organisation har möjligheten att 

utveckla en miniminivå av dokumentation som är nödvändig för för att kunna visa på ett 

                                                 

7 Bergman, Bo – Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2000. 

8 Persson, Gerhard, Så här använder du ISO 9001 – en introduktion och praktiska, SIS förlag, 2010 

9 SIS, ISO 9001 - för små och medelstora företag, SIS förlag, 2010 

10 SIS Dokument Produktstöd – vägledning till dokumentationskraven ISO 9001:2000 
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verkningsfullt sätt att planera, genomföra och styra processer och implementering av ständiga 

förbättringar av kvalitetledningssystemet11.  

 

Upplärning kan minska behovet av detaljerade dokument, under förutsättning att alla berörda har 

den information de behöver för att uträtta arbetet. 

Förutsättning för att skapa dokumentation som är unik för organisationen är att personalen, i den 

mån de kan, är med och skriver specifierande dokument så att detaljer speglar de verkliga 

arbetssätten. Fler medarbetare blir involverad i införande av kvalitetsledningssystemet och bidrar 

till bättre förståelse och känsla av ägande12.  

 

 

                                                 

11 SIS Dokument Produktstöd – vägledning till dokumentationskraven ISO 9001:2000 

12 SIS, ISO 9001 - för små och medelstora företag, SIS förlag, 2010 

Krav från ISO 

9001:2008 

 

Dokumentation (referenser till ISO-standarden) 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 

 

4.2 Dokumentationskrav 

4.2.1 Allmänt 

4.2.2 Kvalitetsmanual 

4.2.3 Styrning av specificerande dokument 

4.2.4 Styrning av redovisande dokument 

 

Krav – ISO 

9001 

Sammanfattning av punkt 4.2.3 Styrning av redovisande dokument 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 

De styrande dokumenten ska: 

 Granskas och uppdateras, samt Godkännas innan publicering 

 Ändringar och ändringsstatus skal vara angivna 

 Rätt version av dokument ska finnas tillgängliga 

 Ska vara lätta att identifiera och läsa 

 Externa dokument ska kunna identifieras och styras 

 Föråldrade dokument skall hindras från att användas 
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4.5 Standarden ISO 9001  

SS-EN ISO 9001:2008 är en standard för att upprätta, leda och underhålla ett ledningssystem för 

kvalitet, något som också refererat som kvalitetsledningssystem. Detta system har som funktion 

att styra, stödja och övervaka de processer i företaget som påverkar produkten eller tjänstens 

kvalitet. Ett övergripande ledningssystem bör finnas för att övervaka verksamhetens aktiviteter 

och se till att dessa samverkar och styrs vid behov. 

 

Kraven från ISO delas upp i fem övergripande områden13: 

 Ledningssystem för Kvalitet 

 Ledningens ansvar 

 Hantering av resurser 

 Produktframtagning 

 Mätning, analys och förbättring 
 

Fördelar – Fördomar  

ISO 9001 har många fördelar och kan bl.a. bidra med: 

 Engagemang hos ledning och alla medarbetare 

 Fokusering på kunders önskemål, behov och krav 

 Synen på viktiga delar av verksamheten som processer 

 Arbete mot klara mål med regelbunden uppföljning 

 Ordning, reda och struktur som ett fundament  

 Förbättringar, förbättringar, förbättringar… 14 
 
Fördomar gentemot ISO är bl.a.  

                                                 
13 Persson, Gerhard, Så här använder du ISO 9001 – en introduktion och praktiska, SIS förlag, 2010 

14 Persson, Gerhard, Så här använder du ISO 9001 – en introduktion och praktiska, SIS förlag, 2010 

 

Krav – ISO 9001 4.4.2 Kvalitetsmanual  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 

Organisationen ska upprätta och underhålla en kvalitetsmanual 

som anger 

a) omfattningen av kvalitetsledningssystemet, inklusive 

detaljer eller motiv för uteslutningar, 

b) de rutiner som har upprättats för kvalitetsledningssystemet 

eller hänvisningar till dessa och 

c) en beskrivning av samverkan mellan de processer som ingår 

i kvalitetsledningssystemet 



1
4 [UPPRÄTTANDET AV KVALITETSMANUAL ENLIGT ISO 9001:2008 ] 

 

 Mycket dokumentation 

 Tungt administrativt 

 Bortkastad tid och pengar 

 Minskar/dämpar kreativiteten 

4.6  Åtta ledningsprinciper 

ISO 9001 är uppbyggt av 8 ledningsprinciper: Ledarskap, Kundfokus, Medarbetarnas engagemang, 

Processinriktning, Systemangreppssett för ledarskap, Faktabaserade beslut, Ömsesidigt fördelaktiga relationer till 

leverantörerna och Ständiga förbättringar. Dessa är generellt mer övergripande än de krav som ställs i ISO 9001 

kravstandarden. Anledningen till att vi valt att utgå från dessa är för att få ett bredare omfång på den teoretiska 

referensramen en vad kravstandarden enbart skulle bidragit med. 

4.6.1 Ledarskap 

Att jobba med ledarskap innebär att man hanterar de nödvändiga ledningsuppgifterna som finns 

inom ett företag eller en organisation. Många nystartade företag har inte behov av ett strukturerat 

arbetssätt, eller exempelvis ett kvalitetsledningssystem, då kommunikationen är ”tät” mellan alla 

medarbetare. Ägare eller VD för företaget har även möjlighet att överblicka varje del i företaget 

och kan på så sätt både stödja och styra den verksamhet som denne är ytterst ansvarig för.15 

 

Kommunikation 

Intern kommunikation är viktigt inom ett företag. Därför är det också inom ramen av ledarskap, 

som ansvaret måste ligga. Genom att förklara, argumentera och beskriva så kommunicerar 

ledningen ut viktig information som leder till engagemang hos medarbetarna och övertygelse i 

aktiviteter och förbättringsåtgärder.16 I större organisationer sker detta lämpligtvis på en 

systematisk nivå, men det är också av stor vikt att det även sker genom personlig kontakt.  

 

Isbergsteorin 

Teorin grundar sig på att en organisation liknar ett isberg i det perspektivet att en liten del består 

av formella strukturer dvs. de som syns ovanför vattenytan och en stor del av informella 

strukturer dvs. det som ligger under vattenytan. De formella strukturerna består bl.a. av 

organisationens hierarki, rutiner, policy mm. Medan de informella strukturerna byggs bl.a. upp av 

känslor, relationer, perspektiv och rädslor.  

                                                 
15 Såhär använder du ISO 9001 – en introduktion och praktiska råd 

16 Bergman, Bo – Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2000 
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Problematiken ligger i att den informella delen av organisationen i en stor utsträckning påverkar 

den formella strukturens, detta kan med rätt verktyg utnyttjas i ett positivt ändamål, samtidigt 

som den informella strukturen kan underminera hela företaget struktur genom att ignoreras. 17 

 

Andra grundläggande principer inom ledarskap:18 

 Ha en välformulerad affärsidé och vision som både inriktar och avgränsar organisationens 

verksamhet, samt pekar mot ett framtida mål. 

 Formulera policy och strategier som ligger till grund för hur man ska ta sig till målet och 

vilka värderingar man vill ska finnas i företaget.  

 Se till att det finns lämpliga delmål för alla delar av organisationen, dessa ska vara 

SMART- mål och överensstämma med strategin. 

 Följa upp arbetsresultat ge uppskattning och kritik, samt utvärdera resultat av 

genomförda förändringar 

 Motivera medarbetarna att göra sitt bästa, samt kunna lyssna och lära av andra 

 Se till att organisationen är benägen att förändras efter de externa och interna krav som 

kommer riktas mot organisationen. Där ledaren ska initiera förändringar och förbättringar 

 

Krav från ISO 

9001:2008 

Ledarskap (referenser till ISO-standarden) 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 

4.1 Allmänt 

5.1 Ledningens åtagande 

5.3 Kvalitetspolicy 

5.5.2 Ledningens representant 

5.6 Ledningens genomgång 

5.6.1 Allmänt 

5.6.2 Underlag för genomgång 

5.6.3 Resultat av genomgång 

 

                                                 
17 De Caluwé, Léon och Vermark, Hans. Learning to Change – A guide for organizational Change Agents Sage Publications 

at Thousands Oaks, California, 2003 

18 Persson, Gerhard, Så här använder du ISO 9001 – en introduktion och praktiska, SIS förlag, 2010 



1
6 [UPPRÄTTANDET AV KVALITETSMANUAL ENLIGT ISO 9001:2008 ] 

 

4.6.2 Kundfokus 

Fokusering på kunders önskemål, behov och krav även ett genomgående drag i ISO 9001. 

Avsikten är att öka kundtillfredsställelsen. Oavsett vem som har kontakt med kunden, så är det 

företagsledningen som har ansvaret för att kunderns krav är förstådda och att det finns 

nödvändiga resurser att tillfredsställa dem. En viktig del är även att alla i organisationen har 

förståelse för hur viktig kunden är och vad som gör kunden nöjd. 

Som ett av måtten på kvalitetsledningssystemets funktion ska organisationen skaffa sig 

information över kunders uppfattning om huruvida organisationen har uppfyllt kundkraven eller  

inte. Metoder för att erhålla och utnyttja sådan information ska fastläggas19. 

Vidare för Sandholm20 diskussion hur organisationer kan tillhandahålla information om kunderna 

utan att vidta några speciella åtgärder bl.a. genom att: 

 Reklamation – förekomsten av reklamationer ger en vid bild av kvalitetsläget. 

 Spontana reaktioner och kommentarer – underlättas om personal har hjälpmedel i form 

av formulär med önskvärd information. Organisation får dock inte enbart förlita sig på 

kundernas initiativförmåga att ge information.  

 Frågeformulär, enkäter – gör en enkel så den inte blir till belastning. 

 Intervjuer. 

                                                 
19 SIS, ISO 9001 - för små och medelstora företag, SIS förlag, 2010 

20 Sandholm, Kvalitetsstyrning med totalkvalitet: verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet, Studentlitteratur, 2008 

Krav från ISO Kundfokus (referenser till ISO-standarden)  
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Det rekommenderas att företag börjar med någon enkel metod, för att inte kostnaderna ska bli 

orimliga är det nödvändigt att göra en bedömning om vilka kunder som aktivt ska bevakas21. 

 

 

4.6.3 Medarbetarnas engagemang  

Flertaliga vetenskapliga undersökningar stödjer kopplingen mellan den interna och externa 

kundtillfredsställelsen. En av dessa undersökningar gjordes inom International Service System 

(ISS), som är världens största tjänsteföretag. Där mättes korrelationen upp till 0.89  mellan den 

externa och interna kundtillfredsställelsen. Generellt sätt kan man även se att de branscher som 

har nöjdare medarbetare även har nöjdare externa kunder. 22. 

                                                 
21 SIS, ISO 9001 - för små och medelstora företag, SIS förlag, 2010 

22 Bergman, Bo – Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2000. 

9001:2008 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 

5.2 Kundfokus  

7.2 Kundanknutna processer 

7.2.1 Fastställandet av produktanknutna krav 

7.2.2 Genomgång an kundanknutna processer 

7.2.3 Kommunikation med kund 

7.5.3 Identifikation och spårbarhet 

7.5.4 Kundens egendom  

7.5.5 Bevarande av produktegenskaper 

8.2.1 Kundtillfredsställelse 

8.4 Analys av information 

Krav – ISO 

9001 

Sammanfattning av punkt 7.2 Kundanknutna processer  

 

 

 

Tabell 6 

Organisationen ska fastställa krav från kund, nödvändiga krav, 

författningskrav, ytterligare krav som från företaget anses nödvändiga. 

Organisationen ska även följa upp dess krav, och fastställa att de är uppfyllda. 

Krav – ISO 

9001 

Sammanfattning av punkt 7.2.3 Kommunikation med kund  

 

 

 

Tabell 7 

Organisationen ska fastställa och införa ett sätt fur hur kommunikation sker 

med kund när det gäller produktinformation, förfrågningar, kontrakt eller 

order, inklusive ändringar och kundreaktioner, inklusive klagomål från kund. 

Krav – ISO 

9001 

Sammanfattning av punkt 8.2.1 Kundtillfredsställelse  

 

 

Tabell 8 

Företaget ska införskaffa information om kundernas uppfattning om hur vida 

företaget har eller inte har uppnått satta krav. 
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När man diskuterar medarbetarnas engagemang så kommer ofta frågan om hur man ska kunna 

öka engagemanget. Det finns många olika teorier om detta. En är Daniel Pink23 som identifierar 

tre viktiga egenskaper som motiverar människor, dessa är: 

 

1 Önskan att vara självstyrande, d.v.s. möjligheten att kunna styra vårt eget arbete.  

2 Viljan att bli bättre på saker, som leder till belåtenhet och  

3 Önskan att fylla ett syfte, som är större en de vardagliga tingen. 

 

4.6.4 Processinriktning  

En process är en aktivitet eller rad sammanhängande aktiviteter, som använder resurser och som 

styrs för att göra det möjligt att omforma insatser till utfall.24 Fördelarna med Processinriktning är 

många, bl.a.25 

                                                 

23 Pink, D.H. Drive - The surprising truth about what motivates us Canongate books Edinburgh, Great Britain, 2009 

 

Krav från ISO 

9001:2008 

 

Medarbetarnas Engagemang (referenser till 

ISO-standarden) 

 

 

 

 

Tabell 9 

 

5.5.3 Intern Kommunikation 

6.1 Tillhandahållande av resurser 

6.2.2 Kompetens, Praktisk utbildning och Erfarenhet 

6.3 Infrastruktur 

6.4 Verksamhetsmiljö 

Krav – ISO 

9001 

Sammanfattning av punkt 5.5.2 Intern Kommunikation 

 

 

Tabell 10 

Företaget ska säkerställa att lämpligt system för intern kommunikation 

angående kvalitetsledningssystemets funktion upprättas.  

Krav – ISO 

9001 

Sammanfattning av punkt 6.1 Tillhandahållande av resurser 

 

 

Tabell 11 

Företaget ska fastställa behov av resurser och tillge dessa till berörda 

processer.  
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 Processen utgår från kunden 

 Kedjan fungerar fram till kund. 

 De inblandade får förståelse för såväl helheten som detaljerna.  

 Var och en ser konsekvenserna av sitt arbete 

 Arbetssättet förbättrar kommunikationen mellan medarbetare, avdelningar och 

funktioner 

 Arbetssättet leder till förbättring som i sin tur stärker konkurrenskraften  

Ljungberg och Larsson26 redogör olika metoder för att identifiera och kartlägga processer. Först 

krävs att införskaffa den information som ska ligga till grund för process-kartan. Detta kan göras 

genom en ”Walk through”, vilket innebär att ansvariga personer över går igenom processen som 

och längs vägen intervjuar personer som utför aktiviteterna. Ett alternativ är att göra en ”virtuell 

walk through” genom att samla information genom att intervjua personer.  

 

Det finns personer inom alla organisationer som tenderar att vara skeptiska till kartläggning av 

processer. Detta kan bl.a. bero på att de tror att syftet är att identifiera vem som gör rätt eller fel,  

 

vilket naturligtvis inte är fallet, utan det är processens design och funktionalitet som står i fokus. 

Processkartan måste vara ärlig och visa hur verksamheten verkligen är, problem som utesluts och 

utelämnats i kartläggningsfasen riskerar att förbli olösta. 

 

                                                                                                                                                         

24 SIS, ISO 9001 - för små och medelstora företag, SIS förlag, 2010 

25 Almhem, Dicander-Alexandersson, Rönnberg, Väggö, Att lyckas med processledning, Liber förlag, 1998. 

26 Ljungberg, Larsson, Roos, Processbaserad verksamhetsutveckling, Studentlitteratur, 2001 

Krav från ISO 

9001:2008 

Processinriktning (referenser till ISO) 

 

 

 

Tabell 12 

5.5 Ansvar, befogenhet och kommunikation 

5.5.1 Ansvar och befogenheter 

8.2.3 Övervakning och mätning av processer 

8.2.4 Övervakning och mätning av produkt 
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4.6.5 Systemangreppssätt för ledning  

Systemangreppssätt för ledningen har likheter med förgående kapitel ”Process-inriktning” och 

kan tolkas ”att leda och hantera processer i verksamheten som ett sammanhängande system som 

bidrar till att effektivisera organisationen27”(se bild nedan). 

 

Figur 3. Systemangreppssätt för ledning28 

Vidare betonar Ljungberg och Larsson29 vikten av helhetssyn i processynsätt som omfattar alla 

aktiviteter mellan behov och kundtillfredsställelse. Rummler och Brache30 att ledningen bör ställa 

sig följande frågor med anknytning till systemangreppssätt för ledning 

 Har lämpliga funktionella mål blivit satta? 

                                                 
27 Persson, Gerard, Kvalitet en praktisk handbok, -SIS förlag, 2009 
28 SIS, Köp rätt med ISO 9001 – En handbok om inköp, 2007 

29 Ljungberg, Larsson, Roos, Processbaserad verksamhetsutveckling, Studentlitteratur, 2001. 

30 Rummler, Geary A - Brache Alan P, Improving performance, Jossey-b, ass Inc., U.S. 1995 

Krav – ISO 

9001 

Sammanfattning av punkt 5.5 och 5.5.1  

 

 

Tabell 13 

Det ska finnas definierade ansvar och befogenheter i företaget. Dessa ska 

alla inom företaget känna till. 
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 Mäts relevanta processer och prestanda? 

 Är resurser lämpligt utplacerad/allokerad? 

 F

inn

s 

ans

vari

ga 

för gränssnitten mellan funktioner? 

 

 

 

 

 

4.6.6 Faktabaserade beslut  

 Inom varje organisation finns behovet att ta beslut i ärenden. Ett beslut blir i regel bättre ju 

säkrare underlaget för beslutet är. Planering av mätning och förbättring sker i syfte att få kunskap 

om faktiska förhållanden och underlätta faktabaserade beslut om förbättring31. Persson32 redogör 

                                                 

31 SIS, ISO 9001:2000 I kortform 

32 Persson, Gerhard, Så här använder du ISO 9001 – en introduktion och praktiska, SIS förlag, 2010 

 

 

Krav från ISO 

9001:2008 

 

Systemangrepp för ledning (referenser till ISO-

standarden) 

 

 

 

 

Tabell 14 

5.4 Planering 

7.5 Produktion av varor och utförande av tjänster 

7.5.1 Styrning av varor och utförande av tjänster 

7.5.2 Validering av processer för varor och utförande av tjänster 

8.1 Allmänt 

8.2.2 Intern Revision 

Krav – ISO 

9001 

Sammanfattning av punkt 8.2.2 Intern revision 

 

 

Tabell 15 

Organisationen ska genomföra interna revisoner med syfte att förbättra 

kvalitetsledningssystemet. Dessa ska planeras och genomföras med 

förutbestämda intervaller.  
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att fakta kan komma exempelvis ifrån:  

 Mätning av egenskaper, kostnader m.m. 

 Interna och externa jämförelser av kvantitativ och kvalitativ karaktär. 

 Riskanalyser. 

 Uppgifter i litteratur och på internet. 

 Krav i författningar. 

 

Krav från ISO 

9001:2008 

 

Krav förknippade med Faktabaserade beslut  

(referenser till ISO-standarden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 16 

7.1 Planering av produktframtagning 

7.3 Konstruktion och utveckling 

7.3.1 Planering av konstruktion och utveckling 

7.3.2 Underlag för konstruktion och utveckling 

7.3.3 Resultat av konstruktion och utveckling 

7.3.4 Genomgång av konstruktion och utveckling 

7.3.5 Verifiering av konstruktion och utvecklingsresultatet 

7.3.6 Validering av konstruktion och utvecklingsresultatet 

7.3.7 Styrning av konstruktion och utvecklingsresultatet 

7.6 Behandling av övervaknings- och mätutrustning 

8.3 Behandling av avvikande produkter 

8.5.2 Korrigerande åtgärder 

Krav – ISO 

9001 

Sammanfattning av punkt 7.1 -7.3.7  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 17 

 Sätt mål och fastställ samtliga krav som ska finnas på produkten  

 Fastställ behov på tillhörande processer, styrande och redovisande 

dokument. 

 Fastställ behov av aktiviteter för mätning, provning, validering, 

verifiering mm. Som säkerställer att produkten uppfyller krav och 

mål. 

 Resultatet ska utvärderas och nödvändiga korrigerande åtgärder 

tillämpas. 

Krav – ISO 9001 Sammanfattning av punkt 8.3 och 8.5.2 

 

 

 

Om en produkt ej fyller fastställda mål ska åtgärder införas för att 

behandla denna. Antingen genom korrigeringar eller pga. dispens kunna 
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4.6.7 Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörerna 

Det traditionella sättet att se på leverantörer kan illustreras som i figuren nedan.  

 

 

 

Figur 5. Traditionell syn och samverkan mellan företag och leverantörer 

Det fanns många leverantörer på marknaden där vare sig köpare eller säljare var unika. Enligt den 

traditionella inköpssynen skulle företaget utnyttja och pressa leverantörerna att konkurrera mellan 

varandra. Ett lägre pris var alltid att föredra vid val av leverantör. Leverantörerna ansågs även 

vara en extern del av företaget som man skulle utnyttja för att få tag i produkter eller tjänster för 

att tillgodose sina kunder med.33 

 

Bergman och Klefsjö redogör för några skäl till en bättre leverantörssamverkan, bl.a. 

kvalitetsbristkostnader, möjligheter att kundanpassa produkter, sammanhängande arbetssätt. 

Samverkan kan illustreras enligt figuren nedan:  

 

 

Figur 6. Leverantörssamverkan 

Det finns många olika sätt att prioritera sina leverantörer, dessa är högst beroende på vilka krav 

som kunderna ställer, men även vad som är fördelaktigt för det egna företaget. Persson 

sammanfattar att ett samarbete med leverantör måste avgöras från fall till fall och att företag 

                                                 
33 Bergman, Bo – Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2000. 

Leverantör Företag Kund 

 

Tabell 18 

frisläppa denna.  Korrigerande åtgärder sker genom att avvikelsen 

granskas, orsaken fastställs, behov av åtgärd fastställs och vidtas, 

resultatet dokumenteras och granskas. 

Leverantörer Kunden Företaget 
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säkerligen har behov av nära samverkan med ett fåtal leverantörer34. Sandholm35 redogör för 

följande fem punkter som underlag vid en leverantörsvärdering:  

 Leverans av rätt kvalitet 

 Leverans vid rätt tidpunkt 

 Leverans av rätt kvantitet  

 Lågt pris 

 God service 

4.6.8 Ständiga förbättringar  

Att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar är ett genomgående krav ISO 9001. Det går 

inte enbart ut på att reflektera över vad som ska göras, utan även hur saker och ting ska göras. 

Dessutom skall arbetet med ständiga förbättringar inte yttra sig som punkthändelser som utgår 

från medarbetarnas initiativ. Det ska ske som ett systematiskt arbetssätt d.v.s. det ska planeras, 

genomföras, analyseras och följas upp. En grundläggande regel enligt paretos princip är att ett 

fåtal faktorer ofta svarar för den största delen av kvalitetsproblem.  

 

Förutsättningarna för att en verksamhet ska lyckats med förbättringsarbete är flera, Sandholm36  

redogör för några av dem:  

                                                 
34 SIS, Köp rätt med ISO 9001 – En handbok om inköp, 2007 

35Sandholm, Kvalitetsstyrning med totalkvalitet: verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet, Studentlitteratur, 2008  

36 Sandholm, Kvalitetsstyrning med totalkvalitet: verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet, Studentlitteratur, 2008 

Krav från ISO 

9001:2008 

 

Ömsesidigt fördelaktiga relationer till 

leverantörer (referenser till ISO-standarden) 

 

 

 

 

Tabell 19 

7.4 Inköp 

7.4.2 Inköpsprocessen 

7.4.2 Inköpsinformation 

7.4.3 Verifiering av inköpt produkt 

 

Krav – ISO 9001 Sammanfattning av punkt 7.4- 7.4.3 Inköp 

 

 

 

 

Tabell 19 

Inköpta produkter ska uppfylla ställda krav, omfattningen av 

styrningen av leverantörerna ska vara beroende på inverkan på slut 

kvalitet. Val av leverantör ska grundas på deras förmåga att uppfylla 

krav. Företaget ska ställa krav på vilka egenskaper som produkten 

och resurser som inverkar på denna ska ha och hur dessa ska mätas. 
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 Rutiner för förbättringsarbetet är inarbetat och följs. 

 Fakta föreligger om kvalitetsläget. 

 Ledningen tar aktiv del i förbättringsarbetet. 

 Deltagande i förbättringsarbetet har kunskaper om verkningsfulla metoder och 

hjälpmedel. 

 Resurser för att hjälpa och underlätta förbättringsarbetet ställs till förfogande. 

 Personal har tid och möjlighet att arbeta med förbättringsarbete. 

 Resultatet av förbättringsarbete följs fortlöpande upp. 

 

Lärande organisationer  

Karakteristiskt för lärande organisationer är att för att de åstadkommer och upprätthåller ständiga 

förbättringar som en kontinuerlig process i organisationen, lärandet måste vara en del av den 

processen. Bergman och Klefsjö redogör för fem ingående elementen som är kritiska för en 

lärande organisation37. 

 

Figur 7. De fem ingående elementen som är kritiska för en lärande organisation 

Systemtänkande - Där av är det viktigt att inse att varje del påverkar helheten. Ingen gynnas av 

suboptimering. 

Personligt mästerskap – innebär att individen måste kunna få utrymme att lära sig och 

utvecklas. 

                                                 
37 ergman, Bo – Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2000. 

Systemtänkande 

Personligt 
mästarskap 

Lära i grupp 

Gemensam 
vision 

Mentala 
modeller 
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Mentala modeller – Det är viktigt att veta om sina egna och sina medarbetares mentala modeller 

för att aktivt kunna påverka våra egna beteenden och uppfattningar.  

Gemensam vision - En gemensam vision som skapas inom företaget och grundas på företagets 

och medarbetarnas önskan.  

Lära i grupp – genom att använda gemensamma kunskaper och erfarenheter så har vi en större 

bas att stå på för att kunna förbättra organisationen.  

 
 

Krav från ISO 

9001:2008 

 

Ständiga förbättringar (referenser till ISO-

standarden) 

 

 

 

Tabell 20. 

8.5 Förbättringar 

8.5.1 Ständiga förbättringar 

8.5.3 Förebyggande åtgärder 

 

Krav – ISO 

9001 

Sammanfattning av punkt 8.5 – 8.5.3 Förbättringar 

 

 

Tabell 21. 

Organisationen ansvarar för att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet 

genom kvalitetspolicy, målsättningar, ledningens genomgång, korrigerande och 

förebyggande åtgärder mm.   
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5 Datainsamling och analys 

I detta kapitel presenteras insamlad och analyserad data med utgångspunkt från den preciserade uppgiften. 

Insamlad data är första hand primärdata som insamlats vid intervjuer och enkätundersökning. Analysen omfattar 

analys av primärdata med hänsyn till den teoretiska referensramen samt ISO 9001 -standarden. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning  

5.1 Datainsamling 

5.1.1 Intervjuer  

Under intervjuer med företagets anställda erhåll vi information och kunskap om organisationens 

arbetssätt, som sammanställs i en processkarta (Se appendix 3), samt organisationsrelaterade 

åsikter och respons från medarbetare, bl.a. dessa  

 ”Organisationen är svår att överblicka”. 

 ”Rutiner fungerar sådär” 

 ”Öppenhet finns och uppmuntras i någon mån till förbättringar, dock ingen 

systematiskt”. 

 ”Ganska tydliga företags mål, ej endast för att göra affärer”. 

 ”Återkoppling/kommunikation gällande reklamationer och support efterfrågas”. 

 ”Administration idag tar tid, minst en dag i veckan”. 

 ”Bättre rutiner att registrera potentiella kunder”. 

 Manuella ingrepp t.ex. leveransbevakning i orderprocessen är ”tungrott”. 

Från intervjuerna har vi lärt oss att det råder olika erfarenheter av ISO 9001 bland de anställda, 

även förhoppningar på kvalitetssystemet och dess påverkan på den anställdes arbete varierar. En 

medarbetare beskriv i en intervju att anledningen att implementera ISO 9001 är för att ledningen 

”ska ha ett certifikat att hänga på väggen och på hemsidan”, medan en annan har genomgått en 

ISO 9001-implementering ”utan någon väsentlig skillnad”. En tredje medarbetare har endast 

upplevt ” start men aldrig avslut.” av införande av kvalitetsledningssystem. 

5.1.2 Benchmarking 

Det främsta resultatet som benchmarkingen med företagen Y AB och X AB resulterade i var de 

utmaningar, fallgropar, resultat samt rekommendationer som dessa företag upplevt i samband 

med en implementering och certifiering av ISO 9001 (i skrivande stund ska X AB certifieras). 
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Utmaningarna: 

Motivera ledningen Jobba med förbättringar i det dagliga arbetet 

Få personalen att använda 

kvalitetsmanual och rutiner 

Ändra människors beteenden och attityder 

Tabell 22 – Utmaningar vid implementering av ISO 9001 

Fallgropar: 

Fokuserar på detaljer  Bristande engagemang i ledningen 

Detaljstyr allt och glömmer lämna plats 

för kreativitet 

Agerar polis vid revisoner och genomgångar 

Suboptimering Leverantörers säkerhet beaktas ej 

Tabell 23 – Fallgropar vid implementering av ISO 9001 

Tabell 24– Resultat vid implementering av ISO 9001 

Tabell 25– Rekommendationer och lärdomar vid implementering av ISO 9001 

Benchmarking genomfördes även av sex stycken kvalitetsmanualer som fanns att tillgå. Urval 

skedde med främst hänsyn till företag inom samma bransch samt företag som är erkänt inom 

kvalitetsarbete.  

Framgående resultaten: 

Alla strävar mot samma mål. Man har en bas att stå på, något att utvecklas ifrån 

 

Processerna är repetitiva  Lättare att attrahera kunder.  

 

Ordning och reda i företaget Minskad resursåtgång 

Rekommendationer och lärdomar: 

Ska skapa enkla system Ordna med Illustrativa flödesscheman 

Ett system för hur ni kommunicerar 

inom företaget 

Ta fram revisionsmaterial 
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5.1.3 Expertis 

Person A som ger förslag att företag med många leverantörer prioriterar dem utefter, för 

företaget, gynnsamma mått. Vidare redogör A att ”allt ska inte dokumenteras”, däremot det som 

är viktigt för företaget (utöver ISO 9001-skallkrav, se kapitel 3)38 

Vid intervjuerna med experter fick vi fram information, rekomendationer och fallgropar när det 

gäller standraden ISO 9001. Några av de viktigaste aspekterna som båda nämnde var: 

”Ledningen engagemang”, ” det tar lång tid, mellan 2 till 3 år för att implementera ett 

kvalitetsledningssystem”. Dessutom tar det ofta lång tid för personalen att förstå varför det är 

viktigt att jobba på det sätt som standarden föreslår. Rekommendationer för att snabba upp 

denna process kan exempelvis vara att utbilda och informera personalen, samt ”fånga upp” 

fördomar och diskutera. Alteranativ visa på var kvalitetsavvikelsekostnaderna uppstår och hur 

stora de är.  

 

ISO 9001 är summan av experter av kvalitetsledningsystem från 105 olika läder. Utan ett 

kvalitetsledningssystem så faller strukturerna samman i takt med att organisationen växer. En dag 

så kommer det gå till den grad att ingen längre vet vad man ska jobba med för att tillfredställa 

kunden och då har företaget för längesedan gått under.  

Båda experterna poängterar: ” dokumenteras endast är de nödvändigaste”, ”slarva på rätt ställen” 

och ” Gör det så lätt som möjligt”  

 

Det är en vanlig fallgrop att exempelvis ta in konsulter som gör sitt jobb, och sedan lämnar över 

en bunt med papper som endast blir hyll –material. Gör hellre en stor del av arbetet först och ta 

sedan in en kostult för att hjälpa till med de delar som företaget själv ej kunde lösa. Det finns 

exempelt på företag som tagit standarden i ett försök att direkt applicera den på företaget, det 

bästa är att utgå ifrån företaget och arbeta mot standarden. ISO 9001 representerar det arbetssätt 

de bästa företagen i alla de länder som är representerade jobbar på.  

 

Andra rekomendationer är ”ett enkelt, tydligt och fungerande avvikelse/ 

förbättringshanteringssystem.” och ” Visa tydligt att det är de små stegen i rätt riktning 

tillsammans med tydlig och uppmuntrande feedback som inspirerar och engagerar medarbetarna 

att fortsätta i samma riktning.”  

 

                                                 
38 Se Appendix II Intervju med Person A,  Z 
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Lika viktigt är det att ”definiera ansvar och befogenheter i företaget.” och ”Glöm inte bort att 

sätta ut ansvar för outsourcad produktion eller utveckling.”  När det finns tydliga roller och alla 

vet vem som har ansvar/ befogenhet för vilka områden och processer, så minskar osäkerheten 

och de underliggande strukturernas makt. De formella rollerna fungerar då, som de är ämnade att 

fungera och alla tar ansvar för sitt eget område. Med struktur kan man säkerställa att alla personer 

och processer gör vad de ska för att nå upp till de målen som företaget etablerar.  

Vad gäller företaget leverantörer/kunder så estimerar en av experterna att det tar tio gånger så 

lång tid att hitta nya leverantörer/kunder I jämförelse med att upprätthålla och vårda befintliga 

kontakter. För att avgöra vilka leverantörer/kunder som är viktigast för företaget kan det vara av 

värde att göra en prioritering genom exempelvis en ABC analys, eller genom att använda 

nyckeltal som: lönsamhet, kvalitet, logistik eller samarbetspotential. 

 

Övriga rekomendationer som vi fick var även ett eventuellt tillvägagångssätt efter vi spelat vår 

del. 

1. Samla grupper inom respektive processer och fundera/diskutera. Viktigt att alla diskuterar 

vad som är viktigt.  Låt medarbetare i grupper själva använda sig av post-it lappar och 

kartlägga flödet 

2. Fördela ansvar på många som möjligt! 

5.1.4 Observationer 

Då författarna har tillbringat veckor på företaget har åtskilliga observationer gjorts. Personalens 

samspel med varandra samt den arbetsmiljö som de vistas i. Lärdomar och förbättringspotential 

har identifieras i bl.a. dessa: 

 Arbetsplatsen i sig är rörig, Denna slutsats dras då: säljarnas kontorsplatser och platsen 

för kundanpassning är stökiga. På grund av platsbrist placeras produkter i vissa fall i 

hallen. Reklamerade varor placeras på golvet eller i samma utrymmen med produkter som 

ska kundanpassas. 

 Företaget har många leverantörer. 

 Säljarna tar ”stor plats” och är viktiga i företaget. 

 Svårt att överblicka ledningsgruppens arbetssätt så som planering, uppföljning, 

mötesstruktur mm. 

 Ägare är ansvarig och delaktiga i flera processer i företaget så som sälj, inköp och ledning. 

 Hög personalomsättning 
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 Företaget använder sig av systemen: Super Office som administrationsstöd till säljare och 

systemet Visma används av order-, ekonomi- och lagerpersonal.  

 Den interna servern används som gemensam nätverk att placera dokument på. Samtliga 

inom företaget har tillgång till och är uppkopplad mot denna server. 

 Organisationen består av ”administrativ personal” och ”säljare”. 

5.1.5 Enkätundersökning 

Öppna frågor ställdes av bl.a. typen “Vad är kvalitet för dig?” samt “Vad innebär ständiga 

förbättringar för dig?”. Sammanställning av enkätundersökningen finns i sin helhet i Appendix II. 

 

Som beslutsunderlag till utformande och omfattning företagets kvalitetsmanual ställdes frågan 

“Hur vill du använda dig en kvalitetsmanual?” vilket medarbetarna hade fyra svarsalternativen, att 

välja mellan Resultatet blev enligt följande rangordning: 

1. Som stöd för nyanställda 

2. För ISO certifiering  

3. Som stöd i ditt dagliga arbete 

4. Som ett sälj/marknadsföring verktyg i möte med kunder 

 

En viktig faktor som kunde hänvisas ur enkäten var inställningen till ISO certifieringen. Där det 

fanns både dem som ansåg att det skulle gynna företaget och de som inte trodde det. Majoriteten, 

bestående av nio, svarande att de trodde en ISO 9001 - certifiering skulle underlätta deras arbete 

medan, två trodde det skulle försvåra arbete. 

 

 

Figur 8. Sammanställning från enkät fråga: Tror du att resultatet av en ISO certifiering kommer underlätta 

eller försvåra ditt arbete? 
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5.1.6 GAP-analys 

Totalt ställdes 16 frågor som baserades från de åtta ledningsprinciperna: Ledarskap, kundfokus, 

medarbetarnas engagemang, Processinriktning, systemangreppssätt för ledning, faktabaserade 

beslut, ömsesidiga relationer till leverantörer, ständiga förbättringar. Spindeldiagrammet illustrerar 

resultatet av undersökningen och finns i Appendix 3. En snabb analys genomfördes för att 

säkerställa att ingen svarande systematiskt har rankat nuläge högre än framtida läge för att 

förvränga statistiken, ett sådant svar bör i sådana fall ej tas hänsyn till. 

5.1.7 Workshops 

Syftet med att engagera ledningen i ett antal workshop under projektets gång är för att minska 

riskerna för att det arbete som vi ”ner rinner ut i sanden”. Vi vill tidigt förankra de upplevelser, 

erfarenheter och information som vi skaffar oss hos dem, så att vi kan föra en diskussion som 

gynnar företagets utveckling.  

Workshop den 16/4 -2012: 

Diskussion kring: 

 ”Hur man bemöter man folk som är skeptiska mot implementering av ett kvalitetssystem? 

” – ”Ledningen måste visa att det de tycker det är viktigt. Förändring handlar om att göra 

något till det bättre. ” 

 Validiteten i och med GAP-analysen. Svenskar tenderar att värdera något som ”lagom” 

vid enkätundersökningar, även fast man är nöjd. GAP-analysen visar vart det finns 

potential att förbättras. Inget område som utmärker sig nämnvärt. 

 Det finns ett varierande engagemang hos olika medarbetar beroende på bl.a. position i 

företaget och vilja att driva företaget framåt.  

 ”Måste en personal funktion, vara med som en process?” – ”Personal som ska stödja att 

huvudprocesserna snurrar och har rätt kompetens.”  

 ”Alla produkter går inte igenom support” ”RMA finns inte med”, ”Ska 

leveransbevakning finnas med under orderprocessen”? 

 Förslag att skapa till en process som heter ”Kundvård” som ligger under Kundanpassning 

och löper under alla processer, då alla processer omfattas av kundanpassning i någon 

form.  

 Ska tillväxt och vinst stå med i ett dokument om kvalitet?  

 Diskussioner om enskilda parametrar ej går att mäta ”Fråga, om man ej kan mäta dessa, 

vad gör vi då?”. 
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 Diskussioner kring syftet med att ha rutin för dokumentstyrning 

5.2 Analys av insamlad data 

Analys och sammanställning av datainsamling presenteras under respektive punkt. Hänsyn tas till 

den teoretiska referensramen. Efter intervju och förstudie kartlagdes och identifierades företagets 

huvudprocesser, insamlad data presenteras och analyseras under respektive företagsspecifik 

huvudprocess. 

5.2.1 Disposition av kvalitetsmanualen  

Vid analys och benchmarking av andra kvalitetsmanualer tydliggörs att manualer har disponerat 

innehållet på två sätt  

a) företaget har disponerat företagets processer och arbetssätt utefter ISO-standardens 

rubriker eller 

b) Företaget har anpassats utefter deras egna processer 

Teorin säger att kvalitetsmanualen ska utformas för att bäst passa företaget, lämpligt är då att 

disponera innehållet efter organisationens viktigaste processer (se kapitel 3.4 Kvalitetsmanual). 

Resultatet av genomförd enkätundersökning bland företagets medarbetare belyser att det främsta 

behovet av kvalitetsmanualen är som stöd till ”nyanställd”. Men ska även kunna vara som stöd i 

”dagligt arbete, för ISO-certifiering och som marknadsföringsmaterial med kunder”. Vi ser att 

manualen bör anpassas för att uppfylla alla dessa fyra syften. Benchmarking av kvalitetsmanualer 

belyser även hur bilder och illustrationer gör innehållet mer tillgängligt, detta får medhåll från 

expertis och benchmarking att innehåll måste vara ”enkelt” och ”lättillgänglig” (se kapitel 4.1.1 

Expertis.) 

5.2.2 Organisation och personal 

Något som gjordes klart redan vid åtagandet av projektet, var behovet av en kvalitetsmanual 

bland annat grundade sig i att företaget är under tillväxt. Teorin om ledarskap redogör för ett 

företags behov av ett kvalitetsledningssystem. Intervju med expertis styrker detta påstående (se 

kapitel 4.1.1 Expertis). 

 

Växande organisation 

Det som klargjorts under projektet är att organisationen har blivit så pass stor och att 

kommunikationen och möjligheten för VD att överblicka företaget blivit svår. Detta får medhåll 

från intervjuerna med medarbetare att ”organisationen är svår att överblicka”.  
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Förändringsbenägen organisation 

Kunskapen om ISO varierar bland medarbetarna och några uttrycker fördomar mot standarden 

(se kapitel 3.2 Kvalitet), tillsammans med observationer för oro för hur den framtida 

förändringsprocessen kommer påverka dem personligen.  Denna information har tydligt framgått 

som svar på frågor om ISO 9001under intervjuer och enkätundersökning. Benchmarking och 

expertis belyser att det kan vara svårt, men kritiskt för att lyckas med implementering, är att 

utbilda personalen och skapa förståelse för varför kvalitetsarbete är nödvändigt(se kapitel 4.1.1). 

Detta gör att de svar som tagits fram är helt beroende av de okända perspektiven som finns i 

företaget. Teori kring lärande organisationer belyser vikten om ”Vill man bli bäst, för man arbeta 

som de bästa” (se kapitel 3.6.8 Ständiga förbättringar). 

 

Informell struktur stör formell struktur  

Något som även har noterats under intervjuer är organisationens formella uppbyggnad kontra 

den informella struktur som bygger på personerna och arbetssätten i företaget. Ett problem som 

observerats och egna erfarenheter är att ledningens arbetssätt inte är transparant och vi har 

observerat att processer i företaget ej får den styrning och stöd som de behöver. Se teoretisk 

referensram om Systemangreppssätt för ledning (kapitel 3.6.5) och om Isbergsteorin (se kapitel 

3.6.1) 

Ett transparant arbetssätt med definierade ansvarsområden är en förutsättning för att inte folk 

slutar göra det som skapar mervärde och ”blåser” upp sina positioner så att mer resurser krävs,  

än vad som egentligen är nödvändigt39. Som tidigare nämnt är det tydligt att ansvar och 

befogenheter inte blivit kommunicerade i företaget. Isbergsteorin belyser hur viktigt detta (se 

kapitel 3.6.1 Ledarskap).  

 

Många “experter” 

Vad gäller organisationens struktur så har vi i den teoretiska referensramen nämnt vikten av att 

medarbetarna har förståelse för sin del i helheten. En av anledningarna till detta är troligen att 

företaget bestå av många ”experter” inom sina egna specifika områden. Det som kan vara 

oroväckande om det resulterar i att fokus försvinner från helheten vilket kan leda till 

suboptimeringar inom företaget. Detta kan bl.a. vara en av orsakerna till företagets anställda 

nämner olika faktorer som företagets ”styrkor” i enkätundersökning (se Appendix II). 

                                                 
39 Bellander, Erika (handledare), KTH – Examensarbete 15 hp, Uppföljningsmöte 2 , 18 april 2012. 
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Medarbetarnas engagemang  

Medarbetarnas engagemang i företaget varierar från observationer, intervjuer och 

enkätundersökning, detta kan bero på den att den saknar en väl kommunicerad vision och syfte i 

verksamheten, som Pink lyfter fram som en av tre faktorer för att öka motivation (se kapitel 3.6.3 

Medarbetarnas engagemang). Den belyser den teoretiska referensramen koppling mellan intern 

och externa kunders tillfredsställelse. Medarbetarnas engagemang kan även bottna i otillräcklig 

kunskap om kvalitetsarbetet (Se kapitel 3.2 Kvalitet) eller avsaknad av resurser för att utföra 

förbättringar eller avsaknad av organisationens långsiktiga målsättningar och syften (se kapitel 

3.6.3 Medarbetarnas engagemang). 

 

 

Omfattande personalhandbok 

Personalhandboken i företaget är ett omfattande dokument bestående av 26 sidor som omfattar 

arbetsplatsen, personal, regler och rutiner. Dokumentet uppdateras ungefär en gång i veckan. 

Teorins rekommendation om att anpassa dokumentationshanteringen, så att den upptar så lite 

som möjligt av det administrativa arbetet (se kapitel 3.5 Dokumentation), stämmer ej överens 

med hur företaget idag väljer att hantera sin personalhandbok. Intervju med expertis belyser 

vikten av att göra dokumenten ”enkla” (se kapitel 4.1.1 Expertis). 

5.2.3 Ledningsystem för kvalitet 

Vid intervju med ägare fastställdes att företaget saknar och talar inte om verksamheten som 

”Processinriktning” och ”systemangreppssätt för ledning” (som två av de åtta 

ledningsprinciperna). GAP-analysen bekräftar att ”Processinriktning” saknas då frågorna som 

berör företagets ”processer” och ”väldefinierade arbetssteg” har låg nulägesvärden (2a och 4e i 

ordning). Det är möjligt att definitionen av begreppet ”process” och betydelsen varierar och är 

”oklar” för organisationens personal. 

Intervjuerna analyserades och kartlagdes på en relationskarta (se Appendix 3), denne har 

presenterats och diskuterats under lednings-workshop. Observationer talar för att det finns ett 

behov att illustrera samverkan mellan processerna för förståelse för helheten samt att förbättra 

kommunikationen, detta stämmer överens med teorin om Processinriktning (se kapitel 3.6.4 

Processinriktning). Vidare har personer tenderat att vara skeptisk till kartläggningen vilket teorin 

bekräftar (se kapitel 3.6.4 Processinriktning). Även analys och observationer utifrån intervju med 

anställda finns tendenser att vem som ansvarar för vad inte är självklart, eller vart en annans 
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persons arbete tar vid. Resultatet vid GAP-analys gällande frågan om det i nuläget finns 

”definierat ansvar” utmärker sig inte (se Appendix II). 

 

Sammanfattningsvis analyserar vi att det finns ett behov av processinriktning samt systematik i 

företaget, från ”leverantör till kund” för att personal ser sambanden mellan företagets interna- 

samt utlagda processer, ”kvaliteten blir ej bättre än den svagaste länken”. Observation av 

företagets personalomsättning, samt vår egen erfarenhet talar för att sådan systematik underlättar 

nyrekrytering, medarbetaren ser sin bidragande del i ”helheten” (se kapitel 3.6.5 

systemangreppssätt för ledning). Analys av företagets processer baseras på genomförda intervjuer 

och har kategoriserats i följande: (se kapitel 3.6.5 systemangreppssätt för ledning). 

 Styrande processer 

 Huvudprocesser/kärnverksamhet 

 Stödjande processer 

5.2.4 Ledningsprocess 

För att skilja på de delar som ingår i ledningssystem för kvalitet och ledningsprocess så definierar vi 

ledningsprocessen som de processer som ledningsgruppen ansvarar för. 

 

Saknar väl kommunicerade och definierade arbetssätt 

I nuläget har organisationen en affärsidé och en strategi för att nå sin finansiella målsättning. Vid 

intervju med ledningen fanns en uttalad strategi, men var enligt vår observation svår att 

identifiera bland medarbetarna i företaget. Med andra ord var den inte väl kommunicerad (Se 

kapitel 3.6.1 Ledarskap). Det fanns ett antal aktiviteter som också var planerade att genomföras, 

men det fanns inga direkta mål och inga ansvar för de planerade aktiviteterna, teorin belyser 

vikten av kommunikation likväl som ISO ställer krav på transparent ledningsprocess. (Se kapitel 

3.6.1 Ledarskap).  

 

Saknar ledningens genomgång 

Ledningens genomgång i dagsläget kunde från intervju fastställas.  De fast stående punkterna 

under ledningsmöte en gång i kvartalet bör kompletteras med flera nyckeltal inom företaget för 

analyser om företagets processers prestanda, detta stämmer överens teorin (se kapitel 3.6.5 

Systemangreppssätt för ledning). Dessa ska grundas på faktabaserade beslut (se kapitel 3.6.6 

Faktabaserade beslut). 
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Saknar ledningens representant (kvalitetsansvarig) 

Ledningens representant finns i dagsläget ej i företaget, vilket har identifierats i intervju med 

ägarna. Behovet av en representant i ledningen kan ses enligt ISO 9001 i kapitel .3.6.1 Ledarskap. 

I genomförd enkätundersökningen uttryckte en medarbetare ett behov av ”någon ytterst 

ansvarig” inom kvalitetsfrågor och ständiga förbättringar. Expertis framhäver att för att 

framgångsrikt axla rollen som kvalitetsansvarig bör denne efterfråga engagemang och 

förbättringsområden hos medarbetare, inte tvärtom (se kapitel 4.1.1 Expertis).  

 

Saknar ett system att mäta, analysera och stödja processer 

Det är även upp till ledningen att styra och stödja de processer som är kritiska för kvalitén i 

företaget. Som nämnts tidigare, så har vi från intervjuer, men främst observationer att detta kan 

förbättras. Expertis framhäver att ”göra så många som möjligt ansvariga” genom att utse process 

ansvarig (Se kapitel 3.6.5 Systemangreppssätt för ledning), det skulle även öka engagemang hos 

medarbetarna (se kapitel 3.6.3 Medarbetarnas engagemang). 

5.2.5 Ständiga förbättringar 

”Ständiga förbättringar sker på eget initiativ” enligt de intervjuer vi genomfört samt att ständiga 

”förbättringar enbart kan ske när någon extern person sätter press på personalen”. Detta skiljer 

sig från den teoretiska delen om hur behov av förbättringar i företag kan yttra sig. Teorin säger 

även att jobbet mot ständiga förbättringar är ett kontinuerligt arbete som utgår ifrån 

medarbetarnas kontinuerliga initiativ (se kapitel 3.6.8 Ständiga förbättringar), och får medhåll från 

expertis (se kapitel 4.1.1 Expertis). När de ska jobba med ständiga förbättringar är det många som 

är av åsikten att det krävs någon som tydligt visar var man ska förbättra sig. Helst någon som 

kommer utifrån eller att det finns någon kvalitetsansvarig. Detta stämmer med kraven från ISO 

att det måste finnas en ytterst ansvarig. 

 

Enkätundersökningen ställde vi två frågor kring ständiga förbättringar, dels om vad de anställda 

uppfattar vara ” ständiga förbättringar” och dels hur de skulle vilja att arbetet med ständiga 

förbättringar ska fungera i framtiden. Uppfattningen om vad begreppet betyder är spritt, men är 

en då sammanfallande med den teoretiska betydelsen av ständiga förbättringar. Vissa har ett mer 

repetitivt synsätt, medan andra ser det som ett preventivt arbete (Se Appendix II ). Viktigt att 

belysa är att innan ledningen uppmuntrar personal till ständiga förbättringar bör de fastställa hur 

förbättringsförslag ska behandlas, vilka resurser som att tillgå mm, för att inte mötas av besvikelse 
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då förbättringsförslagen inte behandlas40. Vad gäller arbetet med ständiga förbättringar är andra 

medarbetare av den åsikten att konstruktiva och lediga möten är en bra ide för ett kontinuerligt 

arbete. Om vi jämför dessa åsikter med den teorin om lärande organisationer, så kan man känna 

igen vissa likheter som exempelvis viljan att lära i grupp men också skillnader. Exempelvis när det 

gäller Mentala modeller och gemensam vision. 

5.2.6 Dokumenthantering 

På enkätfrågan ” Hur uppnår man god kvalitet?” svarar flertalet medarbetare genom att ”följa bra 

rutiner, styrdokument, dokumenterad och lättåtkomlig information” (se Appendix II). Vidare 

svarar de att det enklaste sättet att hantera dokument är att spara dem ”elektroniskt och lokalt på 

en gemensam server” och får medhåll från benchmarking (se kapitel 4.1.2 Benchmarking) och 

intervjuer med expertis (se kapitel 4.1.3 Expertis). 

Rutiner ska utformas ”enkelt och tydligt”, får medhåll från benchmarking(se kapitel 4.1.2 

Benchmarking) Resultatet visar att majoriteten tror på att det kommer ge störst effekt om man 

själv utformar rutinerna för sitt arbete istället för om någon annan gör det, skillnaden är dock inte 

markant. Teorin säger att ju fler medarbetare som är involverad i skrivande av rutiner ger en 

bättre förståelse och ägande (se kapitel 3.5 Dokumentation).  

 

Med hänvisning till frågan ”System för dokumentationshantering finns” ur GAP-analysen, är 

dokumenthantering lägst rankad (2,5 av 5) bland de anställda, både nuläge och ett önskvärt läge. 

Det är den fråga som har störst gap (värderat nuläge – framtida läge) bland personalen. 

Dokumentrelaterade frågan ”Tydlig kommunikation mellan anställda samt att felaktig 

information ej finns att tillgå” värderas till 2.8, med ett framtida värde på 4,5.  

Resultat och analys av Gap-undersökning som visar att det finns förbättringspotential gällande 

dokumenthantering, får medhåll vid konversationer med företagets anställda samt genomförd 

enkätundersökning. Vilken omfattning av dokumenterade rutiner som ska finnas, eller vad som 

överförs vid t.ex. upplärning, är upp till organisationen att avgöra (se kapitel 3.5 Dokumentation). 

Expertis framhäver att företag ska ”slarva på rätt ställen” samt föreslår att endast dokumentera 

det allra viktigaste (se kapitel 4.1.2 Expertis) då det kostar att upprätthålla och administrera 

dokument. 

5.2.7 Inköp och Order 

Underlag från säljare till order sker via flera kommunikationsvägar 

                                                 
40 Langhé, Roland Föreläsning i kursen Kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar, 2011-11-29 
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Orderhanteringsprocessen i företaget har från observationer och intervjuer kunnat definieras som 

ett ”flexibelt moment” i företaget då underlag för order sker via flera kommunikationsvägar och 

medier. Detta är något som enligt expertis kan fungera i små organisationer, men ej hållbart i 

större företag (se kapitel 3.6.1 Ledarskap). Analysen talar för att fastställda rutiner för hur 

information mellan säljare till order hanteras bör fastställas.  

Dagens ordersystem är en ”enklare variant” och kräver ”mycket manuellt” arbete i syfte att följa 

upp t.ex. leveransförseningar. 

 

Har många leverantörer  

Något som noterats från observationer är att företagets antal leverantörer, en bredd som vi från 

intervjuer insett att det är stolta över. Det innebär att de kan erbjuda kunder ett brett 

produktsortiment. Fler leverantörer innebär mer administrationskostnader samt krävs utbildning 

hos säljare samt support för att sälja samt underhålla sålda produkter. Experter och teori är eniga 

gällande att företaget bör prioritera sina leverantörer utifrån fastställda kriterier utifrån kunders 

krav och upplevelser av leverantörerna (se kapitel 3.6.7 Ömsesidiga relationer till leverantörer). 

5.2.8 Försäljningar och Kundvård 

Enkätundersökning belyser att de anställda har blandade uppfattningar och svar på frågan ”Vad 

belyser ni mest när ni rekryterar kunder?” bl.a. skriver de svarande: mervärde, hög kvalitet, 

produktutbud, innovativa produkter, kundanpassning, extra tjänster, företagskultur, rätt produkt 

till rätt pris. Detta tyder på, som redogörs i kapitel 3.6.1 Ledarskap, att ej företagets affärsidé och 

strategi ej är förankrad i företaget. Vidare rankar företagets anställda fråga ”företaget har nöjda 

kunder” högst i Gap-analysen (4 av 5) medan frågan ”Kundernas krav och förväntningar är 

kända för de anställda” rankas lägre (3,5 av 5), en möjlig förklaring kan vara skillnaden i insyn 

bland kunder mellan säljare och administrativ personal.  

 

Under intervjuer erhölls information om att organisationen tillhandhåller information om 

reklamationer samt spontana reaktioner och kommentarer från kunder, dessa diskuteras under 

framförallt säljmöten, vilka metoder som används måste fastläggas enligt ISO (se Kapitel 3.6.2 

Kundfokus). Under intervju med personal finns åsikter om att ”Kundtillfredsställelse ej kan 

mätas”, vi är dock av en annan åsikt och ledningen måste kommunicera detta.  

 

Genomförda intervjuer och observationer belyser att säljare använder olika rutiner för 

administrera information. De kan med fördel dra nytta av att lära av varandra och arbeta på ett 
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likartat sätt och får medhåll från genomförd enkätundersökning (se Appendix II). Erhållna 

lärdomar från Benchmarking, expertis samt medarbetare är att alla eniga om att säljare måste ha 

en ”fri roll” för att vara framgångsrik i sitt arbete. 

5.2.9 Kundanpassning 

Kundanpassningen består av att  

a) Säljare identifierar behov hos kund och marknadsför lösning eller att  

b) Kund beställer en kundanpassning.  

Kundanpassningen kan vara i enklast utförande ske utbyte av kontakter eller kablar, eller i mer 

avancerat utförande sammansättning av flera komponenter. Kundanpassningen sker idag hos 

underleverantörer eller på företaget. Produktion/installation av en produkt på företaget sker idag 

av en person. En arbetsbeskrivning för en kundanpassning upprättas av antingen säljare eller 

supportansvarig. Vår studie omfattar inte hur produkter kundanpassas hos underleverantörer.  

 

Det råder olika åsikter om huruvida kundanpassningen omfattas av utveckling, Vidare visar 

analys att det råder olika uppfattningar om företaget ska fortsätta utveckla och marknadsföra 

kundanpassningar. Vi har även observerat att det är inte är klart vem som ytterst ansvarig vid 

frisläppande av en ny framtagen artikel.  

5.2.10 Lager och leverans 

Behov av uppmärkning i lager 

Lagret på företaget är ett tydligt exempel av ett snabbt växande företag. Inom ISO finns krav på 

säkerhet för kundens egendom och ordning och reda (se kapitel 3.6.2 Kundfokus). Här skiljer sig 

företaget markant från vad som ställs krav på. 

 

Kunskap finns i ”huvudet” 

Aningen stökigt, inge levande rutiner för hur det ska hanteras och från observation och intervju 

så fanns den främsta kunskapen i huvudet på ansvarig för lager. Observationer efter att 

lageransvarig slutat sin tjänst tyder på att det krävs en inlärningsperiod för att hitta bland alla 

artiklar. Analysen talat för att finns förbättringspotential för att hantera information i lagret. 

 

Stor variation i arbetsbörda under veckan 

Lagret upplevs även ha väldigt stora variationer i arbetsbördan. Något som enligt dem är 

beroende på när distributionsföretagen lämnar- respektive hämtar varor. Lageransvarig uttryckte 
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en önskan om kommunikation med order, för att lättare kunna förutse inleveranser och därmed 

planera arbetet.  
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6 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat med utgångspunkt från projektets målsättning 

6.1 Kvalitetsmanual 

Resultatet är framtagandet av kvalitetsmanualen enligt ISO 9001: 2008 och disponerats enligt 

innehållsförteckningen nedan. Av sekretesskäl visas ej kvalitetsmanualen i sin helhet, vi redogör 

istället under respektive rubrik vårt resultat.  

Manualen är resultatet av förgående analys och baserat på företagets nuläge, ISO-krav som ej är 

uppfyllda kommenteras som ”ska” eller ”vår målsättning är.” för att vara förankrad i nuläget. 

 

Under varje kapitel presenteras en förklarande text, några kompletteras med bilder tagna i 

företaget, under denne finns referenser och länkar till relaterade rutiner.  

6.1.1 Företagspresentation och Historik 

Riktlinjer och förslag på kvalitetspolicy och kvalitetsmål har arbetats fram och presenterats under 

ledningsworkshop. Förslag på kvalitetsmål omfattar såväl som konkreta kvalitetsmål på årsbasis, 

rutinlista har bearbetats fram för att följa upp dessa.  

6.1.2 Organisation och personal 

En ny version av företagets organisationsschema har bearbetats fram som är mer förankrad i 

företagets kultur och organisation. Organisationsschemat är strukturerat på ett sätt som ta hänsyn 

till en växande organisation, samt de formella och informella rollerna som finns i företaget. 

Identifierade personalaktiviteter har lyfts fram i manualen. Organisationsschemat tillsammans 

med process kartan och relationskartan ska även göra organisationen lättare att överblicka för de 

anställda.  

 

Ansvar och befogenheter ska också presenteras under detta avsnitt för att öka och säkerställa 

förståelsen för hur företagets delar samverkar. Detta kommer även underlätta samarbetet mellan 

personer och funktioner samt göra arbetet trivsammare och enklare.  

 

För att öka medarbetarnas engagemang och skapa en förändringsbenägen organisation så bör här 

även presenteras planerade aktiviteter samt ansvariga personer för dessa. 
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6.1.3 Ledningssystem för kvalitet 

Under denna rubrik presenteras en övergripande process karta över företaget. Företagets 

processer har identifierats och kategoriserats under: 

 Styrprocesser: Ledning, Personal, Projektstyrning 

 Kärnverksamhet: Försäljning, Kundanpassning, Order och inköp, Lager och leverans, 

Kundvård. Kärnverksamheten omfattas även av utlagda processer.  

 Stödprocesser: Ekonomi och administration, IT-stöd  

Ledningssystemet för kvalitet omfattar företagets samtliga processer och står underordnad 

företagets policyer.  

 

Figur 9. Processkarta över verksamheten (Kartan har redigerats för att ej kunna förknippas med verksamheten) 

Förslag på mätetal för att mäta processernas prestanda har presenterats för företaget. Rutin och 

mallar har tagits fram för att möjliggöra analyser och effektivisera administrationen. 

6.1.4 Ledningsprocess 

Här presenteras ledningsgruppens struktur, mål och syfte inom verksamheten. En kvartalsmatris 

har bearbetats fram för att underlätta planering och kommunikation mellan anställda. Bl.a. har 

dessa arbetats fram  

 Rutin och checklista för ledningens genomgång 

 Agenda ledningens genomgång  

 Agenda ledningsgruppsmöten 

 Protokoll ledningsgruppsmöten 

 Befattningsbeskrivning - Ledningens representant 

6.1.5 Dokumentstyrning 

Här presenteras hur företagets intranät används för att lättare kunna introducera nyanställd 

personal bland företagets styrande och redovisande dokument samt syftet med att hålla ”ordning 
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och reda”. Rutin för dokumenthantering har tagits fram samt en rutin-mall (se Appendix 6). Varje 

dokument har en revisions- och versionsnummer. 

6.1.6 Försäljning och Kundvård 

Här presenteras övergripande säljarnas ansvar för försäljning och underhåll av kunder.  

6.1.7 Inköp och order 

Här presenteras inköp- och orderprocessen och dess ingående aktiviteter. Förslag på rutin för 

leverantörsbedömning (se Appendix 6) samt validering av befintliga leverantörer inklusive 

checklista har bearbetats fram.  

6.1.8 Kundanpassning 

Under denna rubrik presenteras företagets kundanpassning och ingående aktiviteter.  

6.1.9 Lager och Leverans 

Här presenteras ingående aktiviteter för Lager och leverans processen samt hänvisningar till 

rutiner.  

Förslag för förbättringar inom denna process presenteras i rekommendationsbilaga. 

6.1.10 Support och ständiga förbättringar 

Här presenteras ingående aktiviteter för Support och ständiga förbättringar processen samt 

hänvisningar till rutiner.   

Kvalitetsverktyg som PDCA, Fiskbensdiagram, 5S och FMEA har bearbetats fram för att passa 

verksamheten (se Appendix 6). 

6.1.11 Ekonomi och Administration 

Här presenteras ingående aktiviteter för Ekonomi och administration samt hänvisningar till 

rutiner.  

6.1.12 Korsreferenslista  

Denna tabell innehåller lista över skall-kraven från ISO 9001-2008 med hänvisningar till 

dokument inom företaget. Detta underlättar för företaget vid arbete mot ISO samt underlätta för 

revisor vid certifiering. 

6.1.13 Rekommendationsbilaga 

Detta är en bilaga till kvalitetsmanualen där rekommendationer till företaget presenteras i en 

tabell disponerad efter företagets processer. Rekommendationer är baserad på ovanstående 

analys, samt ISO krav som företaget ej uppfyller idag. 
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7 Slutsats och rekommendationer 

Detta kapitel redovisas slutsatsen av arbetet som grundar sig både på analys-, resultat- och diskussionsavsnittet. 

Kapitlet avslutas med rekommendationer till företaget inför ett fortsatt arbete med ISO 9001 samt 

rekommendationer för studenter som genomgår liknande projekt. 

7.1 Slutsats 

Som svar på målsättning i inledningen.  

 Vad har företagets funktioner för relationer till varandra, och med externa kunder 

och leverantörer? 

Företagets inbördes relationer, samt med externa kunder och leverantörer har kartlagds och 

redovisas i Appendix 3. Analys av data redogör att inte informationsflödet fungerar enligt 

personalens önskemål. Detta kan avhjälpas om personalen tillsammans (med stöd av 

processkartan) diskuterar och följer interna flöden av information, detta sätt är en grund för att 

skapa rutiner som följs och tar hänsyn till alla som berörs av en process/arbetssätt.  

 Vad karakteriseras ett framgångsrikt ledningssystem för kvalitet? 

Ett framgångsrikt ledningssystem för kvalitet tar hänsyn till organisationens förutsättningar för att 

effektivt styra och övervaka processer för att förverkliga vision och affärsidén, utan att kvaliteten 

försämras. Ansvar är tydligt definierad, från att kundbehov identifieras till dess att det uppfylls. 

 Vad karakteriserar en framgångsrik kvalitetspolicy? 

En framgångsrik kvalitetspolicy är kort och koncis och kan lätt kommuniceras till medarbetare. 

Policyn kan brytas ned till individnivå och utgör en riktlinjer för att alla aktiviteter som påverkar 

kvaliteten hos en produkt/tjänst. 

 Vad karakteriserar en framgångsrik kvalitetsmanual? 

Manualen skall vara lättillgänglig, anpassad till- och omfattar företagets processer, användas vid 

introduktion av ny personal men även kunna lämnas ut till externa intressenter. Innehåll anpassas 

därefter. Ska även uppfylla ISO-kraven. 

 Vilka framgångsfaktorer samt fallgropar ska företaget bära med sig vid fortsatt 

arbete med ISO-implementering och certifiering. 

Dessa redovisas i nedanstående punkt. 
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7.2 Rekommendationer till företaget 

Rekommendationerna till företaget är uppbyggda av tre erkända metoder för implementering och 

förändringsarbeten: Kritiska problem för implementering enligt Rummler och Brache, Kotters 

åtta steg för förändring samt En lyckad implementering av ISO 900141. 

 
En gemensam variation av de tre metoderna, tillsammans med de observationer och kunskaper vi 
skaffat oss under projektets gång har lett till detta förslag på tillvägagångssätt: 

 
1. Företaget ska först ta beslut om de vill genomgå en certifiering eller inte. 

a. Vad finns det att vinna på arbetet i förhållande till riskerna?! Beslut måste vara 

helhjärtat och komma från ledningen. 

b. Företaget måste inse att arbeta mot en certifiering börja omgående, det kommer 

ta lång tid och det kvalitetsarbetet som påbörjas kommer bli en stor del av 

företagets arbete. 

 

2. Nästa punkt blir att fastställa vilka förutsättningar implementeringen ska ske på. 

Se till alla faktorer som exempelvis resursbehov, budget och tid att avvara, samt i 

vilken takt arbetet ska ske. Bestäm även vilka personer som är rätt för denna slags 

uppgift. 

a. Bilda en ledningsgrupp för förändringen, alla inom denna bör vara 100% vara 

övertygade om att förändringen är nödvändigt. Det kan vara bra att ta personer 

från alla nivåer i företag.  

b. Utveckla en vision och strategi för arbetet. 

 

3. Kommunicera ut er vision om att påbörja arbetet.  

a. Ta in en person från SIS för at hålla i en utbildning om ISO 9001, 

Processinriktning och förändringsarbete för de anställda.  

b. Håll sedan i en workshop där syftet är att kartlägga företagets processer. Dela 

gärna upp i grupper och samlas för att gå igenom Det gemensamma arbetet.  

c. Analysera hur varje individ eller funktion påverkar slutresultatet.   

 

                                                 

41 SIS, ISO 9001 - för små och medelstora företag, SIS förlag, 2010 
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4. Sätt upp mål och delmål som först och främst hanterar de delar av företaget som 

har störst förbättringspotential.  

a. Målen behöver ej vara stora, men många och i rätt riktning. 

b. Glöm ej att definiera fallgropar, vart arbetet kan gå fel. 

 

5. Samla alla vid ett möte och klargör för hur arbetet kommer att gå till 

a. Dela in i grupper, helst tvärfunktionella.  

b. Sätt minst en ansvarig i varje grupp. 

c. Tilldela mål och låt gruppen avsätta tid en bestämd tid, två – tre gånger i veckan 

för att arbeta mot målet.  

d. Håll i uppföljningsmöten från varannan till var fjärde vecka. Följ upp varje grupps 

arbete mot målet, som ska kunna vara avklarat inom avsatt tid. Om ej uppfyllt sätt 

in korrigerande åtgärder, om uppfyllt beröm på något sätt. Följ upp och kom med 

kommentarer om arbetet fungerat bra mm.  

e. Tilldela nya uppgifter och börja från a. Håll ögonen mot ISO certifieringen, men 

fokusera i första hand på företagets förbättringspotential. 

 

6. Låt detta arbetets sätt bli en naturlig del av verksamheten. Även efter det att en 

certifiering genomförts. Hitta nya mål som arbetar mot er vision. 

 

En rekommendationsmatris med aktiviteter har utarbetats och finns längs bak i Appendix 7. 

7.3 Rekommendationer till studenter 

Till studenter som gör liknande projektarbetet inom kvalitetsarbetet vill vi poängtera att 

förutsättningar för att ”implementera” kvalitetsledningssystem varierar efter företagets bransch 

och storlek, kunskap om kvalitet men även till hur ”förändringsbenägen” organisationen är. Att 

förändra arbetssätt och skriva rutiner krävs att hänsyn tas till hela organisationen vid utformande, 

detta måste även ske i samråd med personalen.  Vi vill därmed framhäva att för att upprätta en 

kvalitetsmanual enligt ISO 9001:2008 krävs att utgå  ifrån verksamheten, istället för att enbart 

fokusera på de krav som standarden ställer. 
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8 Diskussion 

I detta kapitel lämnas utrymme för författarnas egna synpunkter på examensarbetets utförande och resultat. 

Arbetssätt och resultat utvärderas och analyseras huruvida arbetet uppnått målsättningarna. Hänsyn tas till 

relevans, reliabilitet, kvalitet, kvantitet. 

Verksamheten är framgångsrik inom många områden, dessa har också dokumenterats. Vi tycker 

det är av vikt att framhäva att fokus under arbetet är att hitta processer och områden med 

förbättringspotential. 

 

Under projektets inledande fas insåg vi att inställning till kvalitet, kvalitetsbegrepp och filosofin 

varierar mellan medarbetare. Därmed missbedömde vi också att inte all personal inom 

organisationer har en öppen inställning och attityd till förändringsarbete. Detta har dock 

författarna under resans gång läst på i litteratur och diskuterats.  

Författarna hade i projektets inledande fas förhållningssättet att ”applicera standarden på 

företaget” istället för att mer insiktsfullt att ”utgå ifrån företagets förutsättning”. 

 

Förbättringsområden inom projektet är bl.a. dessa: 

 Vi hade med fördel kunnat ta till oss information/begrepp snabbare om vi var mer påläst 

om branschen. 

 Personal var i stor utsträckning upptagen eller ”ute på fältet”, vilket har begränsat vår 

möjlighet att undersöka, och ställa relevanta frågor för projektet. Ett mer intimt arbete 

med medarbetare hade underlättats.  

 Relations- och process kartan hade väl kunnat upprättas tillsammans med grupper av 

personal, för att tillsammans diskutera vart i processerna det finns potential att förbättras. 

Vår kunskap om arbetssättet var dock begränsat för att kunnat utföras under 

inledningsfasen. 

 En enkätfråga angående vad som är kritiskt för kvalitet på företaget idag hade givit oss 

mer underlag för att identifiera förbättringsområden. 

8.1 Datainsamling  

8.1.1 Litteraturstudier 

ISO-standarden och skall-kraven upplevdes vid projektets början som tunga och många. Olika 

litteraturer sammanfattar ISO-standarden inom olika kategorier t.ex. ledarskap, personal resurser, 
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framtagande av produkt, ständiga förbättringar. Medan standarden ISO 9001 i sin tur är baserad 

på ISO 9004, vilket kategoriseras under de åtta ledningsprinciperna. Vilken medfört en del 

svårigheter att disponera den teoretiska referensramen. Som expertis påpekar är viktigt att utgå 

från verksamheten och fråga sig ”vad är viktigt för oss och vad kan förbättras?”, ISO-kraven kan 

ge en vägledning för att identifiera problem, men att noggrannare studera respektive krav är inte 

intressant och nödvändigt under detta skede som företaget befinner sig i.  

8.1.2 Benchmarking 

Benchmarking har varit viktigt för arbetet för att utbyta erfarenheter samt se en implementering i 

”verkligheten” och exempel på dokumentation mm. För att öka validiteten hade valet av 

benchmarkade företag kunna valts ut med hänsyn till erkänt bra företag inom kvalitetsarbete eller 

företag inom samma bransch som det utstuderade företaget.  

8.1.3 Intervjuer  

Intervjuer med personal på företaget har legat grunden för hela arbetet. Att utforma en 

kvalitetsmanual är lite som att ”lägga ett pussel”. Kunskap och arbetssätt finns, det gäller bara att 

identifiera och dokumentera dem. Olika källor har olika uppfattningar beroende på personers 

perspektiv och erfarenheter, därmed har vi kritiskt ifrågasatt motstridiga utsagor från 

medarbetare. Viktiga ställningstagande/svar på frågor hos den intervjuande har följts upp och 

kontrollerats att de stämmer. Det varierar bland medarbetarna att lyfta fram förbättringsområden 

hos arbetsgivaren, några väljer att ha inta en försvarsinställning till företaget.  

8.1.4 Expertis 

Expertis har varit bra komplement till litteraturen och främst ISO-standarden, det ska dock 

påpekas att mer ”detaljerade” frågor har varit ”svåra” att ställa, då alla faktorer är beroende av 

företaget och dess förutsättning för att uppfylla kraven.  

8.1.5 Observationer 

Observationer har skett under tre veckors tid på företaget. Validiteten hade förbättras om 

observationer skett i högre grad t.ex. genom att vi fått utrymme att arbete tillsammans eller 

bredvid personal under arbetet.   

8.1.6 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen har varit av stor betydelse för utformande av kvalitetsmanualen och 

förståelse för organisationens inställning till kvalitet och ISO 9001. Reliabilitet är god, då samtliga 

anställda svarade på enkäten. Sammanfattning av resultatet har redovisats för samtliga svarande. I 
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efterhand har det visats att tvetydligt formulerade frågor lett till bortfall av svar vid totalt fem 

frågor. Under ledningsworkshop diskuterades att frågorna kan ”tolkas olika” t.ex. begrepp som 

”processer”, ”systemangreppssätt” mm, samt att svenskar har en förmåga att svara ”lagom” i 

enkätundersökningar. 

8.1.7 GAP-analys 

GAP-analysen har, tillsammans med enkätundersökning, legat till grund för att identifiera och 

styrka gjorda observationer. Svarsalternativen till frågorna hade med fördel ställs jämsides fråga 

för fråga, Nuläge – Framtida läge. Av tekniska skäl (enkäten fylldes i elektroniskt) fylldes först 16 

frågor om framtida läge, sedan 16 frågor om nutida läge.  

8.1.8 Workshops 

Syftet med workshop var, förutom att utbilda, att säkerställa att genomförda analyser är 

representativa för företaget. Workshopen har varit ett bra forum för diskussioner och frågor för 

att säkerställa att slutresultatet passar företaget. Workshop med samtliga anställda har varit 

önskvärd för att involvera och utbilda all personal. 

 

Vad säger kunden? 

I projektets början trodde vi att kunden skulle vara ”drivande” och arbetet skulle ske gemensamt. 

Uppfattning ändras dock snart och vi har istället varit ansvarig för projektets fortskridande.  

 

Kunden har kommenterat att vi har gjort ett ”väl utfört arbete”. Vi tror att vår transparanta 

arbetssätt med Ledningsworkshop samt kontinuerlig uppdatering till berörda har varit en 

bidragande del till att personer som i början hade en kritisk inställning till arbetet, har ändrat 

uppfattning 
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Appendix I - Intervjuer 

Person A, Projektledare – Ledningssystem, Z 
Inledande: 

Framgången med ISO – standarderna inom 9000- serien är att göra rätt saker på sätt; enkelt, 

tydligt och genom att skapa en ”helhetslösning”. 

ISO 9001 består idag utav ”Best practice” från 105 länder. Även organisationen ISO jobbar med 

ständiga förbättringar, därav förändras även standarden. Idag har man sänkt antalet skallkrav i 

ISO 9001, från tidigare 100 krav till idag runt 57 st.  

 

ISO 9001 bygger  på de åtta ledningsprinciperna, men dessa står inte angivna i kravstandarden, 

utan enbart i den vägledande standarden ISO 9004 ”Ledning av en organisation för hållbar 

framgång – en modell baserad på kvalitetsledning”  

 

1. Hur bemöter man åsikt om standarder?  

 Standard – frivillig att använda och delta i standardiseringsarbetet. Alla har möjlighet att 

lämna kommentarer på standarderna, under remisstadiet. 

 Underlättar och förenklar 

 Tjänar på det om används på rätt sätt  

 Ej tvingande! 

 

2. Vad misslyckas de flesta med? 

Att företag börjar utifrån standarden och punkt för punkt försöker applicera i verksamheten. 

Utgå istället utifrån verksamheten och fundera kring vad problemen finns i verksamheten. 

Börja med att beskriva verksamheten utifrån processer och sammanställ en process-karta.  

 

3. Vad är det vanligaste området som företag misslyckas med vid en certifiering? 

Vad får de oftast komplettera med? 

Fråga certifieringsorganens. 

 

4. Ledningssystem för kvalitet – hur illustrerar man det?  

Ledningssystem för kvalitet ser så pass olika ut i olika företag. Självklart finns det de uppenbara 

delarna: policy, mål, de viktigaste processerna dokumenterade. Viktigt med bilder istället för text. 

Även viktigt att prata om processer, all personal bör vara med och rita upp hur kartan ser ut. Sen 

att man diskuterar vart saker och ting kan gå fel, samt var man har flaskhalsar/problem etc. i 

dagsläget. 

 

5. Hur skapar man en miljö som skapar engagemang hos medarbetarna? 

Ledningen måste vara engagerad! Kvalitetsansvarig bör även efterfråga och uppmuntrar att 

personal kommer med idéer – det behöver inte vara komplicerade utan kan vara enkla saker som 

nya stolar mm. Saker ska vara enkla att utföra, enkel avvikelsehantering. Fokusera inte bara på 

kundklagomål – ta hänsyn till medarbetarnas!  
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6. Svårigheter med att upprätta en kvalitetsmanual? Vad ska man tänka på? Vad 

behöver finnas med? Feedback på dispositionen. 

Så kort och enkelt/ begripligt som möjligt. Tänk på att det ska vara som underlag för nyanställda. 

 

7. Förutom ISO kraven på kvalitetsmanualen, är det något du skulle rekommendera 

att man tar med? 

Också väldigt beroende av företaget. Bättre att göra mindre och involvera företaget så mycket 

som möjligt, så att de faktiskt förstår vad det är man gör.  

 

8. Dokumentationshantering – Hur gör man det på ett smidigt sätt? Lämpligt att 

strukturera i en mappstruktur. Kan filnamn döpas till vad som helst? 

- Intranätet, går utmärkt att använda word. Gör det enkelt att hitta dokumenten och att använda 

dessa(enkla, tydliga instruktioner/ texter). Sökfunktionen är viktig! 

 

9. Rutiner för styrande dokument. Finns det något man ska tänka på? Vad för 

styrande dokument, utanför ISO kraven skulle du rekommendera? 

Är så individuellt beroende på organisationens verksamhet. Innan du börjar skriva dessa 

dokument, se om det finns ett behov av dem! Ska finnas med är: Datum, version, titel och 

ansvarig 

 

10. Mall för hur man skriver rutiner. Bra sätt att skriva rutiner på? 

Bra att ha en dokumentationsmall, så att alla rutiner ser likadana ut, helst väldigt illustrativt 

upplägg. Inte för mycket text och lättläst!  

 

11. Vad kan hända om man är ett litet företag med oordning, som väljer att ej 

implementera ISO 9001 och sedan expanderar kraftigt? 

Om växer, går ej att informera/leda alla. Ledningen spar tid!  

 

Ett Kvalitetsledningssystem ger ledningen möjlighet att nå ut med strategier, mål, policyer, 

rutiner, inkl. personalfrågor. Om personal är utplacerad på flera ställen är det absolut nödvändigt 

med gemensamma styrande dokument, annars tenderar de olika enheterna att arbeta mycket olika 

och på sikt inte uppfylla företagets verksamhetsmål/vision. 

 

12. Om ett företag som har väldigt många leverantörer, men inte någon koll på dessa 

leverantörers kvalitet. Hur förslår du att man ska hantera detta? Vad ska man 

börja med? 

- Viktigt att företaget frågar sig om alla är nödvändiga att ha? Vilka leverantörer är viktiga att satsa 

på för förbättrad samverkan, så att man kan påverka dem och ställa högre krav, skapa bättre 

relationer.  

 

13. Som ett service/ distributör  företag, finns det några speciella delar som är viktiga 

att tänka på? 

Viktigast bör vara möte med kund, att man är service-minded, kompetent mm.  Den anställde 

måste ha bra stöd för att kunna vara service-minded och uppträda kompetent. Om oordning och 

svårt att hitta information, blir medarbetaren oftast irriterad. En nöjd medarbetare skapar nästan 



[UPPRÄTTANDET AV KVALITETSMANUAL ENLIGT ISO 9001:2008 ] 

 
alltid nöjda kunder! Viktigt att ta hand om/vårda nuvarande kunder! Uppskattning är att det kan 

kosta/kräva 10 ggr mer resurser att värva en ny kund, i jämförelse med att försöka behålla en 

nuvarande kund.. Viktigt att arbeta långsiktigt, viktigt att medarbetare är medveten om att man 

arbetar långsiktigt och att det finns tid för ständiga förbättringar.  

 

14. Vilka fortsatta rekommendationer ska vi ge? 

 Samla grupper inom respektive processer och fundera/diskutera över vad som är viktigt 

och vart det brister. 

o Om detta arbetet går ”trögt” kan med fördel en konsult anlitas för att stötta 

arbetet och förklara hur standarden kan tillämpas mm. 

Men låt inte konsulten gör jobbet! Då förlorar ni all kompetens på vägen + att 

konsulten omöjligt kan känna till verksamheten lita bra som företaget.  

 Samla ihop nuvarande dokument för granskning. Vad behöver göras om/saknas? 

 Fördela ansvar på många som möjligt! 

 Implementation måste ej gå snabbt! Prioritera! Allt måste inte göras samtidigt! 

 Motivation till att införa: Kvalitetsbristkostnader uppgår vanligtvis i företag upp till 20. 

30, 40 % av företags omsättning!  

 Ledningens engagemang är A och O för att medarbetarna ska ta till sig detta.  

 Viktigt att rutiner stämmer! 

 Certifiering kostar pengar! Se då till att göra enkla system som också spar pengar!  
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Intervjufrågor, Person D 

Inledande: 

Person D är Kvalitetschef på företaget Z och Kvalitetsrevisor i företaget Q AB. 

 

Uppskattningsvis så tar en relativt snabb implementering från 6 månader upp till 1 år. Det är 

viktigt att låta det ta tid, eftersom det i praktiken handlar om att människors beteenden ska 

förändras, vilket är tidskrävande. 

 

Vid själva bedömningen om företaget följer ISO 9001 standarden, så tittar revisorerna på de 

styrande dokumenten och de så kallade avtrycken.  

Avtryck är dokument som visar att man följt de styrande dokument som man upprättat t.ex i ett 

protokoll från ledningens genomgång mm.  

Revisorerna granskar instruktioner och följer sedan upp så att man gör det som beskrivs.  

 

1. Var ligger de största hoten med att implementera ISO 9001 i en mindre 
organisation?  

När det gäller att jobba med standarden så ska man alltid fokusera på vad som är det viktigaste t 

för kunden, företaget och andra eventuella intressenter. Det är viktigt att lägga resurser på rätt 

ställen. Ta reda på vad som är viktigt och jobba därutifrån.  

 

Att VD naturligtvis har fokus på finans och marketing, gör att det kan vara svårt för den 

personen att hinna engagera sig och betona för medarbetarna, vikten av implementeringen av 

kvalitetsstyrning. Detta är också ett stort hot, samt att medarbetarna inte är villiga att ändra 

arbetssätt och beteenden. 

 

2. Vad misslyckas de flesta med? 
Inget engagemang i ledningen. Om de inte vill ha förändringar, så kommer ingen annan heller att 

vilja.   

 

Gör kvalitetssystemet för noggrant vilket gör att det är svårt att upprätta och underhålla. 

 

Det är även väldigt svårt att ändra vanor. Det som motiverar till detta är feedback från VD, man 

ska göra det på rätt sätt och att VD också aktivt visar sitt engagemang för kvalitetsfrågorna. Han/ 

hon måste helt vara med på noterna och upprätta en handlingsplan som är lagom noggrann. Det 

ska inte välta företaget utan hjälpa. 
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3. Vad är det vanligaste området som företag misslyckas med vid en certifiering? 
Vad får de oftast komplettera med? 

Outsourcing är ofta en problematisk del, där misstag görs. Detta p.g.a. att företaget glömmer att 

ansvaret fortfarande är deras. En del av företaget måste trots outsourcing, vara med för att 

säkerställa kvalitén på de produkter som tillverkas. Har man produktion så måste man ha en 

ansvarig för detta. 

 

4. Hur skapar man en miljö som skapar engagemang hos medarbetarna? 
Ledningens engagemang är återigen den viktigaste pusselbiten.  

 

En annan viktigt del i företaget är en tydlig ansvarsfördelning då detta gör det enkelt att arbeta. 

Om man inte har ansvarsroller, så är det inte så många som tar ansvar för sitt eget arbete. 

Rollbeskrivningar och organisationsscheman ger en trygghet i organisationen, alla gör sitt eget 

jobb och tar ansvar för det.  I förlängningen kan man ju hjälpa varandra, men det finns en 

ansvarig för att det blir gjort. Detta är också bra inför framtiden när företaget växer. 

 

 Dessa ansvars och rollbeskrivningar måste komma från ledningen med eventuellt i diskussion 

med de anställda.  

 

Något som kan motivera medarbetarna är även möjligheten för företaget att nå framgång. 

 

5. Svårigheter med att upprätta en kvalitetsmanual? Vad ska man tänka på? Vad 
behöver finnas med? Feedback på dispositionen. 

 

Kvalitetsmanualen, handlar om att förmedla hur verkligheten/ nuläget ser ut. 

 

Det viktiga med kvalitetsmanualen är att den passar företaget. Försök att ordna ledningssystemet 

så nära det sättet de jobbar idag. 

 

Processbeskrivningar är ju sedan en annan mycket viktig del att ha med. Många som är vana att 

arbeta med ISO 9001 följer inte paragraferna i standarden när de utformar kvalitetsmanualen. 

Men de ovana tar den rakt ur.  Personligen tycker D att den bör ha en kreativ struktur. 

 

Dessutom är ju dokumentationsstyrningen självklart mycket viktig att beskriva i 

kvalitetsmanualen. 
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6. Vad kan hända om man är ett litet företag med oordning, som väljer att inte 
implementera ISO 9001 och sedan expanderar kraftigt? 

Ett litet företag har VD/ ledningen ofta koll på läget då organisationen är relativt överskådlig. 

Men ju mer företaget växer desto lättare blir det att tappa kontrollen och då finns det stor risk att 

organisationen inte kan hålla ihop. 

 

7. Om ett företag som har väldigt många leverantörer, men inte någon koll på dessa 
leverantörers kvalitet. Hur föreslår du att man ska hantera detta? Vad ska man 
börja med? 

 Börja prioritera leverantörer efter nyckeltal så som t.ex. kvalitetspåverkan och påverkan 
på lönsamhet.  

 Fråga kunden vad de tycker om leverantörens produkt – blir de fel? 
Viktiga bitar att tänka på är:  

 Den risken som leverantörerna innebär. Exempelvis kvalitets- och ekonomisk risk. M.m. 

 Hur stort företaget är i förhållande till hur stora leverantörerna är. Lättare att sätta press 
på en mindre leverantör eller om man själva är en stor kund. 

 

8. Som ett service/ distributör  företag, finns det några speciella delar som är viktiga 
att tänka på? 

 Logistik 
 

9. Förutom ISO kraven på kvalitetsmanualen, är det något du skulle rekommendera 
att man tar med? 

Processkarta, Organisationsschema och vilka som är med i ledningen. 

 

10. Vad gör en processkarta till en succé? Vilka faktorer skall man tänka på? Kan det 
finnas andra mål än nöjda kunder? 

 Alla ska känna sig ”hemma” i den.  

 Alla ska ha sett den 

 Processerna ska helst visualiseras att de är ”funktionsöverskridande och sträckas från 
leverantör till kund.  

 Viktigt att den stämmer överens med verkligheten 
 

11. Dokumentationshantering – Arkivering. Hur gör man det på ett smidigt sätt? 
Lämpligt att strukturera i en mappstruktur. Kan filnamn döpas till vad som helst? 

o Förslagsvis att lägga till 000, i början på dokumentationsnummer.  
o Upprättat: byt till Utfärdare 
o Skriv dokumentnummer längst upp till höger med utgåvenummer 
o Ta bort signatur eftersom signaturen läggs in i rutan ”Godkänd av”. Eventuellt 

namnförtydligande om man inte har det samlat i ett annat dokument. 
o Dokumentnummer och utgåva står förslagsvis inom samma ruta 
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12. Rutiner för styrande dokument. Finns det något man ska tänka på? Vad för 

styrande dokument, utanför ISO kraven skulle du rekommendera? 
Vissa dokument är både redovisande- och styrande dokument som t.ex. revisionsplanen.. Kan 

vara bra att ha  ett avsnitt som beskriver revisionshistoria. Vad som ändras i senaste revisonen 

kan bara markeras med grönt. Eller något i den stilen. Gör det enkelt. 

 

13. Ledningssystem för kvalitet 
Kvalitetssäkring ska inte ske hos kunden utan innan den når kunden. Skulle ändå kunden få dålig 

kvalitet så använder man sig bl.a. av kundklagomålshantering som är en mycket viktig del i 

kvalitetsstyrning. 

Övrigt:  

 Sälj och marknad: är ofta de funktioner som har svårast att ändra sitt beteende när ett 
kvalitetssystem ska implementeras.  

 Verksamhetssystem: ekonomi och kvalitet är integrerade. 

 Produktion innebär att man producerar t.ex. en produkt genom att t.ex. montera, prova, 
kontrollera och förpacka produkten.  

 Tips med avvikelsehantering är att göra en ruta att fylla i vad man estimerar att en 
avvikelse kostar företaget, med lämpliga schablonbelopp. Det ska vara enkelt! 

 Viktigt att ha sammankomster, planera möten lagom noggrant.  

 Fokus för att förbättra sig 
o Vad har kunden för problem? 
o Är det från leverantörer? 
o Är det från kundanpassade produkter? 

 Definitioner: 
o Korrigering   handpåläggning på de enskilda avvikande artiklar/ produkter så att 

de kommer att uppfyller kraven. Detta ska inte förväxlas med korrigerande åtgärd, 
då man åtgärdar generellt så att avvikelsen inte uppträder igen på ytterligare 
artiklar/ produkter av samma sort. 

o Produktion innebär att man producerar t.ex. en produkt genom att t.ex. montera, 
prova, kontrollera och förpacka produkten. 
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Person C, Företaget Y AB– 2012 mars 29 

1. Varför ISO? Behov? Varför ville ni överhuvudtaget certifiera er? Vem var initiativtagare? 
-Kunder krävde att vi var certifierade. 

 

2. Använde ni konsult eller gjorde ni arbetet själva? 
Använde en norsk konsult till en början. Dock infann sig några svårigheter att samarbeta. Största 

delen har vi av arbetet och implementering har vi genomfört själva. 

 

3. Hur såg ledningens ansvar ut under arbetet, hur engagerade var dem. Hur ser ert 
ledningssystem ut idag? 

Ledningen var ej särskilt engagerad i kvalitetsarbetet under implementering. 

Kvalitetsansvarig närvarar på möten, motiverar för att kvalitet är viktigt område och kräver 

resurser. 

 

4. Vad jobbar ni med för verktyg för projekt eller ständiga förbättringar? Hur jobbar 
ni med ständiga förbättringar och hur får ni motivation till det? 

Svårt att motivera personer att arbeta med ständiga förbättringar. Finns inga uttalade rutiner, 

notera att detta är sälj-företag och inte ett producerande företag.  

5. Hur sker kommunikationen mellan de anställda? Hur ser er mötesstruktur ut? 
Finns en uttalad möte struktur, men är ej dokumenterad idag.  

 

6. Hur mäter ni kundtillfredsställelse? Hur hanterar ni feedback från kunder? 
En årlig kundundersökning ( intern och extern) genomförs och resultatet presenteras varje år på 

en konferens. Utifrån den struktureras och identifieras förbättringsområden. Varje avdelning får 

sedan arbeta i grupp och presentera förslag på förbättringar.  

7. Hur säkerställer ni era leverantörers kvalitet? 
Vi kräver att de är ISO-certifierade. 

 

8. Hur sker dokumentationen? Vad är svårigheter med det? 
Genom Microsoft SPC, kvalitetshandboken finns elektroniskt (ej i utskriven form). 

Svårigheten är att få personer att använda systemet och använda redan befintliga dokument. 

 

9. Fallgropar/svårigheter? 

 Detaljstyr inte! 

 Agera ej polis vid interna revisioner! 

 Utvärdera hur en förändring av process påverkar ALLA led i organisationen innan 
förändring genomförs! 

 

10. Vad har arbetet med certifieringen bidragit med till er? Hur blev resultatet? 
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 Alla strävar mot samma mål! 

 Repetitiva processer 
 

Person B, KMA-ansvarig, X AB – 2012 mars 29 

Arbetet med att ta fram dessa frågor skedde genom, faktaresearch, brainstorming och 

strukturering. Syftet är att få fram det övergripande intrycket och erfarenheter som 

företagen har upplevt under deras arbete med ISO: 

 

Allmänt om företaget X AB:  

 På sex år har de tredubblat sitt personalbehov och är idag det största av de totalt 5 CM 
bolag i Sverige 

 Växtvärk pga. Den snabba expansionen och hade inget kvalitetsarbete 

 ISO krävdes för att attrahera fler kunder och för att strukturera upp verksamheten. 

 Deras vision är att vara den ”främsta supporten för inom branschen 

 

Hur såg er Kvalitetspolicy ut innan? 

Vi hade ingen.  

 

11. Varför ISO? Behov? Varför ville ni överhuvudtaget certifiera er? Vem var 
initiativtagare? 

VD var initiativtagare. 

12. Använde ni konsult eller gjorde ni arbetet själva? 
Vi har gjort arbetet själva, viktigt att alla bidrar. 

13. Hur sker kommunikationen mellan de anställda? Hur ser er mötesstruktur ut? 
Vi har utformat en så kallad kommunikationstrappa och denna planeras årligen.  

14. Hur mäter ni kundtillfredsställelse? Hur hanterar ni feedback från kunder? 
Varje år ringer en kundansvarig till kunderna och diskuterar samt lämnar över en blankett som de 

får fylla i.  

15. Hur säkerställer ni era leverantörers kvalitet? 
I avtalet med revisioner och att leverantören arbetar processorienterat samt ser om det finns 

någon utformat kvalitetssystem. 

16. Hur hanterade ni dåliga/osäkra processer? 
Processer med förbättringspotential identifieras vid t.ex. revisioner och förbättras.  

17. Hur sker dokumentationen? Vad är svårigheter med det? 
Intranätet fungerar idag väldigt tillfredsställande, tydligt vart information finns.  

 

18. Succéfaktorer? 
Ledningens engagemang och att de gör det de säger att de ska göra. 
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19. Fallgropar/svårigheter? 

 Bristande engagemang i ledning och bland medarbetare 

 Leverantörernas säkerhet är viktig för er säkerhet gentemot kund. 

 Att personal ej inser att fokus är på processer (hur skapas resultat?) och inte personer 
(vem gör vad?). 
 

20. Vad har arbetet med certifieringen bidragit med till er? Hur blev resultatet? 

 Ordning och reda, vilket resulterar i minskad resursåtgång för att hitta information. 

 Man har en bas att stå på, något att utvecklas utifrån. 

 Lättare att attrahera kunder.  
 

21. Rekommendationer 

 Börja inte med att köpa in ett system för dokumenthantering, alla behöver inte se allt, 
men definiera vem som ska se vad. 

 Hitta ett system för hur ni kommunicerar med de anställda 

 Ta fram revisionsmaterial, lättare att jobba utifrån 

 Hur hanterar ni kundfeedback och klagomål? 
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Appendix II - Enkätundersökning 

Kortfattad sammanställning av kommentarer  

Här är några kommentater som ni svarat på till frågan  

“Vad är kvalitet för dig?” 

 Hållbarhet 

 Leverera över förväntan 

 Ärlighet 

 Håller krav som utlovats  

 Uppfyller förväntningar 
 

Här är några kommentater som ni svarat på till frågan 

 “Hur uppnår man god kvalitet?” 

 Tydlighet 

 Ingen stress 

 Hålla det man lovar, ärlighet 

 Noggrann och lyssna till kundens behov 

 Definerade ansvarsområden 

 Följa standardiserade rutiner 

 

Här är några kommentater som ni svarat på till frågan 

 “Vad vore det enklaste sättet att hantera dokument?” 

 Så lite dokument som möjligt 

 Digital/elektroniskt 

 På gemensam fileserver så alla har åtkomst 

 Dokument som måste vara utskrivna hanteras i pärmar 

 

Här är några kommentater som ni svarat på till frågan 

 “Hur tycker du att en rutin ska utformas?” 

 Enkelt att följa 

 Tydlig och information 

 Enkel att förstå 

 De som berörs av rutinen ska få bidra och ha synpunkter på utformning 

 Rutiner ska (I den mån det går) följa samma struktur 

 Utformas enligt befintligt arbetssätt, sedan utvärder och förbättra 

 

Här är några kommentater som ni svarat på till frågan 

 “Vad är ständiga förbättringar för dig?” 

 Att lära sig av missat, så att ej upprepas 

 Att ha kollegor och bolla ideer och problem med 

 Något som förenklar det dagliga arbetet 



[UPPRÄTTANDET AV KVALITETSMANUAL ENLIGT ISO 9001:2008 ] 

 

 Att alla medarbetare lyfter fram såväl små som stora förslag till vad som kan förbättras 

 Skapa ett mer effektivt internt flöde.  

 Kontinuerligt ifrågasätta arbetsmetoder 

 

Här är några kommentater som ni svarat på till frågan 

 “Hur skulle du vilja att det fungerar i framtiden?” 

 Konstruktiva möten 

 Avspänt och lediga möten med ideer från alla hall 

 Feedback på hur man arbetar 

 Att alla medarbetare får komma till tals med ideér och förslag 

 Krävs någon ansvarig för kvalitetsarbete som ser till att förbättringar utförs 

 Rutiner ska ändras löpande när bättre ideér kommer upp 

 

Här är några kommentater som ni svarat på till frågan 

 “Hur mycket tror du en ISO-certifiering kommer gynna företaget? – Kommentater till 

poängsättning av graderingsskala” 

 Dokumenterade rutiner över arbetsmoment gör att det är lättare att ersätta/hjälpa varandra 

 Tydliggöras så alla det vad som ska göras och vad som krävs 

 Marknadsföringspotential 

 Alla blir mer engagerade och rutinbeskrivningarna blir tydligare – gynnar våra kunder. 

 Vissa kunder kräver certifiering 

 

Här är några kommentater som ni svarat på till frågan 

 “Till hur stor del tror du arbetet med ISO 9001 kommer påverka ditt arbete – Kommentater till 

poängsättning av graderingsskala” 

 Tror varken eller 

 Kommer både bli enklare och svårare 

 Kommer att bli mer jobb ibörjan 

 Styrdokument till processer kommer att effektivisera uppgifter 

 Underlättar arbetet 

 Seriösa och förståliga rutiner tillgängliga för all personal 

 Alla ska arbeta enligt samma rutiner 

 Försvåra arbetet till att börja med, sedan bli lättare 

 

Hur stor effekt tror du att det skulle få om någon annan utformade rutiner för ditt arbete? 

 

1 
 

0 0% 
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2 

 
1 8% 

3 
 

6 50% 

4 
 

5 42% 

5 
 

0 0% 

 

 

Hur stor effekt skulle det få om du själv utformade rutiner för ditt arbete? 

 

1 
 

0 0% 

2 
 

0 0% 

3 
 

1 8% 

4 
 

9 75% 

5 
 

2 17% 

 

 

Resultatet visar att majoriteten tror på att det kommer ge störst effekt om man själv utformar 

rutinerna för sitt arbete. Men det är dock viktigt att lägga märke till att det inte skiljer sig särskilt 

mycket mellan resultaten.  

 

Annan:  40 p 

Själv:  49 p 

 

Max:  60 p 

Kommunikation 

 

Fråga: Hur skulle du vilja använda kvalitetsmanualen? (Rangordna vad som är viktigast 

1-4) 

 

Hur skulle du vilja använda kvalitetsmanualen? - Som stöd i ditt dagliga arbete 

 1 
 

2 17% 

2 
 

4 33% 

3 
 

4 33% 

4 
 

2 17% 
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Hur skulle du vilja använda kvalitetsmanualen? - Som ett verktyg för marknadsföring i möte med kunder 

 1 
 

4 33% 

2 
 

3 25% 

3 
 

3 25% 

4 
 

2 17% 

 

Hur skulle du vilja använda kvalitetsmanualen? - Endast för ISO certifiering 

 1 
 

4 33% 

2 
 

2 17% 

3 
 

2 17% 

4 
 

4 33% 

 

Hur skulle du vilja använda kvalitetsmanualen? - Som stöd för nyanställda 

 1 
 

1 8% 

2 
 

0 0% 

3 
 

2 17% 

4 
 

9 75% 

 

 

 

 

Som stöd i ditt dagliga arbete 30 p 

 

Som ett sälj/marknadsföring i möte med kunder 27 p 

För ISO certifiering 30 p 

Som stöd för nyanställda  43 p 

 

ISO 9001 

Hur mycket tror du att en ISO certifiering kommer gynna företaget? 

 

1 
 

0 0% 

2 
 

0 0% 

3 
 

2 17% 

4 
 

4 33% 

5 
 

6 50% 
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Fråga: Till hur stor del tror du arbetet med ISO 9001 kommer påverka ditt arbete? 

 

1 
 

0 0% 

2 
 

1 8% 

3 
 

6 50% 

4 
 

4 33% 

5 
 

1 8% 

 

50 % tror att det kommer gynna företaget mycket. Och 50 % tror att de kommer påverka deras 

halvmycket.  

 

Fråga: Tror du ISO kommer underlätta eller försvåra ditt arbete?  

 

Försvåra 2  Underlätta 9 
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Resultatet av analyser illustreras på nästa sida. 
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Appendix III - Relationskarta 

Relationskarta – resultat av kartläggning av verksamhet. 
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Appendix IV – Processkarta 
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Appendix V - Organisationsschema 

Framtaget organisationsschema för företaget. 

 

  

Ledning 

Marknad HR &Säljschef 

Säljare Säljare Säljare Säljare Innesäljare 

HR & 
Ekonomi 

Lager Support Order 
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Appendix VI – Rutiner, verktyg, checklistor 

Dokumentstyrning 

Syfte 

Att förvissa sig om det dokument som används (elektroniskt eller utskrivet) är det rätta 

dokumentet och godkänt på rätt sätt. Dokumentstyrning omfattar: 

 Styrande dokument – rutinbeskrivningar, arbetsinstruktioner, offertmallar.  

 Redovisande dokument – ifyllda dokument, ex protokoll, avtal, offert 

Ansvar 

Utfärdaren av dokumentet styr godkännande, granskning och uppdatering/revision av dokument. 

Utfärdaren ansvarar för att säkerställa att dokumenten är tillgängliga för dem som behöver 

dokumenten och att mottagaren vet hur de undersöker att dokumentet är av rätt version. 

Sidhuvud 

Sidhuvud ska innehålla dokumentnummer/versionnr, utfärdad av, ansvarig/godkänd av, sida, 

datum (se tabell ovan). 

Format och Layout 

Den vanliga texten skrivs lämpligen i stilen Times New Roman, 12 punkter, som i detta 

dokument. Kapitelrubriker formateras förslagsvis enligt formatet nedan. I de flesta fall räcker tre 

rubriknivåer. 

Huvudrubrik (detta är 18 punkter fet Arial) 

Rubriknivå 2 (detta är 14 punkter fet Arial) 

Rubriknivå 3 (detta är 12 punkter fet Arial) 

 

Texten: “UTSKRIVEN KOPIA verifieras mot originalet som finns lagrat i XYR datanätverk” ska finnas i 

sidfot på alla dokument. 

Omfattning 

Omfattar samtliga styrande dokument – ex. Offertmall, mall för avtalsgenomgång 

Omfattar alla redovisande dokument – ifyllda dokument t.ex. offerter 

Arkiveringstider 

Arkiveringsiden av dokument varierar beroende på typ och eventuella kundönskemål 

 

Offerter 2 år 

Avtal 10 år 
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Kunddokument 10 år 

Administration 10 år 

 

Hänvisningar 

Se lokala nätverket - Kvalitet/ 
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Rutinmall 

Syfte 

Beskriv syftet med rutinen.Exempelvis 

 “Lätt att kunna identifier och spåra document” 

 “Att nyanställda får den information och resurser som krävs för att arbeta” 

Omfattning 

Ex: ”Omfattar företagets alla anställda” 

Rutin 

Vid nyanställning ska checklistan för nyintroduktion användas tillsammans med den nyanställde. 

 

Hänvisning 

Se lokala nätverket - Personal/ 
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Agenda för ledningens genomgång 

Syfte 

Högsta ledningen ska gå igenom organisationens ledningssystem för kvalitet med planerade 

intervall för att säkerställa systemets fortlöpande lämplighet, tillräcklighet och verkan. 

Genomgången ska innefatta bedömning av möjligheter till förbättringar och bedömning av 

behovet av ändringar I kvalitetsledningssystemet. 

 

Dokumentation från ledningens genomgångar ska bevaras. 

Omfattning 

Ledningens genomgång omfattar hela verksamheten. Protokoll från genomgång ska finnas 

tillgängliga för personal. 

Rutin 

1. Uppföljning av tidigare protokoll 

Se det senaste protokollet och se om det är några öppna punkter som behöver åtgärdas. 

 

2. Utvärdering av kvalitetspolicy  

Har det skett några förändringar i verksamhetens inriktning som gör att kvalitetspolicyn behöver 
uppdateras? Behövs policyn uppdateras av andra skäl?  

 

3. Kvalitetsmål  

Följ upp era kvalitetsmål dvs mät var ni ligger, checka av vad som gjorts enligt handlingsplanen. Vidta 
åtgärder om målet eller handlingsplanen inte följs. När målen nåtts skall nya mål tas fram. 

 

4. Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 

Har problemen åtgärdats? Finns några återkommande fel/avvikelser eller trender i felen/avvikelserna? 
Vilka förebyggande åtgärder behövs för att förhindra att återkommande fel och trender inträffar igen. 
Analysera grundorsaken och vidta åtgärder. 

 

5. Interna revisioner 

Redogör för resultatet från era interna revisioner samt hur hanteringen av kortsiktiga och långsiktiga 
åtgärder har gått. 

6. Kundtillfredsställelse 

Skriv in resultatet från uppföljningen av kundtillfredsställelse. Vilka slutsatser kan dras samt finns behov 
av åtgärder? 
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7. Uppföljning av vår effektivitet och lönsamhet 

Rapportera resultatet från uppföljningen av er effektivitet och lönsamhet. Finns behov av åtgärder. 
Besluta då om detta. 

 

8. Leverantörer  

Nya leverantörer 

Här dokumenterar vi bedömningen av de leverantörer som vi har bedömt sedan förra ledningens 
genomgång med de utgångspunkter från de kriterier som ni har ställt. 

 

Utvärdering av gamla leverantörer:  

Här redovisar vi de nyckelleverantörer (leverantörer som kan påverka kvaliteten ut mot kund) som vi har 
haft problem med sedan förra genomgången;  

 

9. Förändringar som kan påverka kvalitetssystemet 

Har det skett några större förändringar inom verksamheten som innebär att även kvalitetssystemet 
måste ändras? Tex uppdatering av ISO-standard, ny inriktning i företaget, förändringar hos kund etc. 

 

10. Bedömning av kvalitetssystemets lämplighet 

Analysera om kvalitetssystemet bedöms vara tillräckligt och om det fortfarande är lämpligt. Dvs hjälper 
kvalitetssystemet er att ständigt förbättra verksamheten, kvalitetssäkra era tjänster samt att uppfylla 
kundernas och myndigheternas krav på er? 

 

11. Förbättringsförslag och resursbehov 

Har ni några förbättringsförslag eller har personalen lämnat några? Har ni avsatt tillräckligt med resurser 
för att driva arbetet på företaget? Resurser=personal, kompetens, infrastruktur och verksamhetsmiljö. 
Redogör och besluta om vilka som skall genomföras.  

 

12. Genomförda förbättringar under perioden 

Vilka förbättringar har ni genomfört sen senaste mötet. Notera dessa.  

 

13. Övriga frågor 

 

14. Nästa möte 

Fyll i när nästa möte skall hållas 

 

15. Mötets avslutande 

 

 

Hänvisning 

Se lokala nätverket - Personal/ 
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Framtagen blankett för Process-FMEA 
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Rutin: Skapa ordning och reda genom 5S 

5S är en metod som skapar ordning och reda på arbetsplatsen. Metoden kommer ursprungligen 

från japan och är en bra bas inför framtida förbättringsarbete. De 5S står för: 

 

1. Sortera 
2. Systematisera 
3. Städa och rengör 
4. Standardisera 
5. Skapa vana, utbilda 

 

Fördelarna med 5S är att det är lätt att utföra och har oftast en positiv inverkan på kvalitet och 

produktivitet.  Det finns dock en risk med att arbeta med 5S, vilket är att för mycket kraft läggs 

på ordning och reda och man glömmer att lägga fokus på det värdeskapande. 

 

Övergripande så är det viktigt att förstå att 5S inte enbart handlar om att städa, och bör därför 

aldrig användas som en synonym till städning. Målsättningen med verktyget är att minska slöseri 

och variation som indirekt leder till kostnader, samt att förbättra produktiviteten.  

Steg för steg: 

1. Sortera bort allt som inte behövs 
a. Välj ett specifikt område 
b. Titta igenom arbetsuppgifter och dokument inom området 
c. Det som ej kommer användas i den dagliga verksamheten förutsatt att det ej är 

nödvändigt för säkerhet eller andra faktorer ska sorteras bort eller slängas.  
2. Arrangera det som finns kvar så att det lätt kan hittas 

a. Placera detaljer, dokument mm i närheten av var det ska användas. Dvs rätt sak, 
på rätt plats.  

b. Komplettera utrustning vid behov. 
c. Märk upp verktygstavlor och golvytor mm. 

3. Håll arbetsplatsen ren och snygg 
a. Genomför en grundlig städning och uppfräschning av arbetsplatsen 
b. Hitta källor till oordning och åtgärda dessa. 
c. Ta fram lösningar för att underlätta städning och ansvarslistor  

4. Bibehåll ordningen 
a. Standardisera ordningen genom foton på hur det ska se ut 
b. Upprätta ett städschema 
c. Ta fram en plan för förebyggande underhåll 

5. Disciplin och träning 
a. Följ de givna reglerna och standarderna 
b. Genomför regelbundna revisioner på ordningen 
c. Alla ska få samma förutsättningar att arbeta med ordning och reda, för att 5S ska 

göras av alla som arbetar inom det berörda området. 
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Källor: 

 Powerpoint presentation från IVF Industriforskning och utveckling AB 
http://rolflovgren.se/RL-MDH/5Ssammanf.pdf 

 Ny verktygslåda för Lean – filosofi, transformation, metoder och verktyg 4:e upplagan av John 
Bicheno, Matthias Holweg, Pia Anhede och Joakim Hillberg 

 

  

http://rolflovgren.se/RL-MDH/5Ssammanf.pdf
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Verktyg för ständiga förbättringar: Fiskbensdiagram 

Syfte 

Att identifiera orsaker till kvalitetsavvikelser. 

Omfattning 

Kvalitetsverktygen används vid behov av företagets alla anställda. 

Rutin 

Fiskbensdiagram 

Används för att bena ut orsaker till ett upplevt kvalitetsproblem. Analysen genomförs förslagsvis 

i grupp enligt denna ordningsföljd: 

1. Vad är problemet? Är alla eniga om att det är ett problem? 
2. Beskriv grovt vilka orsaker som kan tänkas ha inverkan på problemet. 
3. ”Bena ut” varje ”grundorsak” ordentligt, ta brainstorming och post-it lappar till hjälp 
4. Har en trolig orsak till problemet identifierats? Krävs större dataunderlag samlas in? 
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Exempel på hur fiskbensdiagram kan tillämpas.  
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Framtaget system för leverantörsbedömning 

  

Leverantörsbedömning 2012 

Kategorisering 

Kategori Antal poäng 

Poäng: 

1 = icke tillfredsställande 
  8 13 2= medioker 
  4 9 3= bra 
  2 8 4= utmärkt 
  

 

Faktorer 
   Leverantör Lev. I tid  Kvalitet Pris RMA-hantering Summa Kategori Anmärkning 

D 4 4 4 4 16 8   

A 1 3 3 2 9 4   

C 2 2 4 2 10 4   

B 2 2 2 2 8 2   
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Appendix VII- Rekommendationer 

Genom att jobba mot dessa mål och så kommer företaget succesivt fylla upp den ram som kvalitetsmanualen idag utgör. Utöver detta så kommer ”steg för 

steg modell” bidra till att företaget, för var mål som uppfylls, komma allt närmare en certifiering enligt ISO 9001. 

 

Kapitel An

sva

rig P
ri

o
ri

te
t 

Mål 

P
la

n
e
ra

t 

P
å
b

ö
rj

a
t 

U
p

p
fö

lj
n

i

n
g

sm
ö

te
 

A
vs

lu
ta

t 

Organisation och personal   Definiera ansvar och befogenheter     

   Upprätta system för intern kommunikation     

   Upprätta dokument enligt kvalitetsmanual för område, med rätt dokumentnamn     

Ledningssystem för 

kvalitet 

  Lägga upp en kvalitetsplan     

   Upprätta dokument enligt kvalitetsmanual för område, med rätt dokumentnamn     

   Säkerställa att de levererande processer som läggs ut på leverantör, säkerställs i samma 

grad som de egna processerna säkerställs 

    

   Kommunicera ut rättigheter och skyldigheter att påverka kvalitetssystemets utformning, 

och i vilket forum detta görs.  

    

Ledningsprocess   Formulera mål, mätvärden och resursbehov för processerna     

   Kontinuerligt ta in mätvärden från processer för att kunna styra och stödja 

verksamheten 

    

   Planera och genomför ledningens genomgång     

   Specificera ledningens representants uppgifter     
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   Upprätta dokument enligt kvalitetsmanual för område, med rätt dokumentnamn     

   Upprätta en strategi för att arbeta mot och uppfylla upprättade kvalitetsmål     

Dokumenthantering   Redovisa hur styrning av redovisande och specificerade dokument ska gå till     

   Ta beslut om vilken information som ska samlas på vilket område och tillämpa     

   Upprätta dokument enligt kvalitetsmanual för område, med rätt dokumentnamn     

Försäljning och Kundvård   Upprätta dokument enligt kvalitetsmanual för område, med rätt dokumentnamn och 

sparat på ett gemensamt ställe 

    

   Utför gemensam brainstorming om hur formalia ska hanteras     

Inköp och Order   Inför system för hur man följer upp att de levererade produkterna överensstämmer 

med fastställda kriterier, utan omfattande mottagningskontroll. 

    

   Prioritera leverantörerna, och öka samarbetet med dessa     

   Upprätta dokument enligt kvalitetsmanual för område, med rätt dokumentnamn     

Kundanpassning   Upprätta dokument enligt kvalitetsmanual för område, med rätt dokumentnamn     

   Kartlägga och effektivisera genom ex. Implementering av 5S     

Lager och Leverans   Kartlägga och effektivisera genom ex. Implementering av 5S     

   Upprätta dokument enligt kvalitetsmanual för område, med rätt dokumentnamn     

Support och Ständiga 

förbättringar 

  Fastställ rutiner för behandling av avvikande produkter     

   Upprätta rutin för att ta tillvara på kundens önskemål och synpunkter     

   Upprätta dokument enligt kvalitetsmanual för område, med rätt dokumentnamn     

Ekonomi och 

Administration 

  Upprätta dokument enligt kvalitetsmanual för område, med rätt dokumentnamn     
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