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Begrepp 
 

BF9K Ett kvalitetssystem som grundar sig på ISO 9001 och ISO 14000 

som är anpassad till bygg och konstruktionsbranschen 

Egenkontroll En kontroll som genomförs innan, under eller efter utfört 

arbetsmoment för att säkerställa rätt kvalitet 

EN Europa standard 

ISO International standard organisation 

Kvalitetsledningssystem Ett verktyg som används inom ledningen för att uppfylla 

verksamhetens kvalitetsmål 

Process Ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som leder till ett 

resultat 

Respondent Person som intervjuas 

SS Svensk standard 
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1

Bakgrunden till detta examensarbete påbörjades vid mitten av mars 2013, då företaget YY 

gav studenterna i uppdrag att skriva en kvalitetsmanual till ett kvalitetsledningssystem till en 

av deras entreprenörer, företaget XX som utför tjänster inom golvlösningar. Företaget XX har 

en önskan om att bli certifierad med ISO 9001:2008, då det fanns behov av att införa 

förbättringsåtgärder inom organisationen. Grunden till införandet av en ny kvalitetsstandard 

var att företaget har använt sig av BF9K byggbranschens kvalitetsstandard, som ansågs vara 

för omständligt för verksamheten. BF9K täckte många områden som inte berörde företag XX, 

därför ansågs det som ett bra tillfälle att skapa en egen kvalitetsmanual som anpassades efter 

verksamheten. Långsiktigt skall det ge företaget en mer gemensamt arbetskultur, utökad 

lönsamhet samt nya marknadsandelar i framtiden. 

 Mål och syfte 1.2

Syftet med examensarbetet är att utarbeta en kvalitetsmanual som är anpassat efter företaget 

XX:s kvalitetsledningssystem. Kvalitetsmanualen skall hjälpa företaget att strukturera upp en 

egen policy, kommunikation med de interna kunderna, processer i de olika avdelningarna och 

standardiseringar. Målet är att framställa en kvalitetsmanual som hjälper företaget att uppnå 

certifiering samt en väldokumenterad rapport till KTH, som beskriver tillvägagångssättet för 

examensarbetet. 

• Utforma en branschanpassad kvalitetsmanual 

o Kvalitetsmanualen ska beskriva hur företaget arbetar i nuläget, samt vara 

disponerad efter företagets processer och inkludera de dokumenterade 

rutinerna. 

o Kvalitetsmanualen ska beskriva hur processerna samverkar inom 

verksamheten. 

o Ta fram ett förbättringsförslag på nuvarande kvalitetsledningssystem så att det 

anpassas för ISO 9001:2008. 

o Förbättra nuvarande kvalitetspolicy. 

• Ge rekommendationer till hur företaget XX ska bedriva sin verksamhet för fortsatt 

arbete med implementering av ISO 9001:2008. 
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• Redovisa resultatet i en muntlig presentation samt i en väldokumenterad rapport i 

slutet av maj/början av juni 2013. 

 Omfattning 1.3

Examensarbetet kommer att kartlägga och fastställa nuläget hos företaget XX genom 

intervjuer och litteraturläsning inom nuvarande kvalitetssystem. Företagets nuvarande 

kvalitetssystem kommer att jämföras mot ISO 9001:2008 och dess krav. Följande frågor 

kommer att förenkla arbetets mål och syfte:  

• Vilka kvalitetsmodeller efterföljer företagets personal? 

• Hur är relationen mellan de olika avdelningarna, leverantörer och externa kunder? 

• Hur skall kvalitetsmanualen vara uppbyggd, vilka krav som ställs och storlek? 

• Vilka risker kan framstå vid implementering av ISO 9001:2008? 

• Vilka framgångsfaktorer kan uppstå vid implementering av ISO 9001:2008? 

 

 Avgränsning 1.4

För att examensarbetet skall bli genomförbart inom ramen av den tillgängliga tiden och 

resurserna, måste arbetet avgränsas med dessa förutsättningar: 

• Examensarbetet kommer inte omfatta implementeringen av ISO 9001:2008 hos 

företaget XX 

• Examensarbetet kommer endast att överblicka de huvudprocesser och dess 

arbetsrutiner som existerar hos företaget XX  
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2 Företagsbeskrivning 

 Historik 2.1

Företaget XX grundades vid början på 1960-talet. Under en 50 årsperiod har olika ägare trätt 

fram och utvecklat organisationen. Idag är företaget ett fristående bolag inom golvbranschen 

och består av 49 anställda, varav 9 tjänstemän och 40 yrkesmän. Huvudkontoret är lokaliserat 

inom Stockholmsregionen.  

 Organisation 2.2

Företaget XX arbetar i nuläget efter en hierarkisk organisationsform. Den hierarkiska 

modellen är uppbyggt av ett centralstyre som sänder informationen neråt i pyramiden. 

Samtidigt uppvisar strukturen en tydlig ansvarsfördelning inom samtliga avdelningar som är 

relativ lättkontrollerad, vilket skapar trygghet inom de egna avdelningarna i organisationen. 

Risken med denna organisationsform är att, om organisationen skulle växa upp från ett 

småföretag till ett större företag, då kan informationen förflyttas väldigt trögt eller filtreras 

bort mellan de olika nivåerna. 

 

 
Figur	  1:	  Organisationsschema	  

Ekonomichef Arbetschef Beredare

Projektledare

Yrkesmän

VD

Projektledare ProjektledareProjektledare Projektledare Projektledare
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 Tjänster 2.3

Företaget XX erbjuder tjänster inom golvslipning, parkettläggning, matt läggning och 

plattsättning. Företaget utvecklas ständigt och är i mån om att anpassa sina golvlösningar till 

kundernas önskemål. 
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3 Metod och genomförande 

Under examenarbetets början valdes metoder som både är kvantitativa och kvalitativa. 

De kvantitativa verktygsmodellerna som används är enkätundersökning och GAP-analys. 

Dessa verktyg hjälpte till med att bygga upp en bred informationsbild över verksamhetens 

funktion, medan de kvalitativa verktygsmodellerna som intervjuer och workshops, granskar 

informationen på djupet, som kan illustrera fram nya förbättringsmöjligheter. 

Genom att tillämpa dessa metoder, fick studenterna ett bredare perspektiv utav nya 

infallsvinklar kring undersökningsområdet, samt att detta skapade en djupare förståelse för 

hur organisationen fungerade. 

 Litteraturstudier 3.1

Litteratur införskaffades, som berör området kring ISO 9001:2008 kvalitetsledningssystem, 

kvalitetsverktyg och kvalitetsmanualer. Dessa studier gav studenterna en beskrivande 

vägledning för ISO-standardens krav, implementering samt certifiering. 

 Intervjuer 3.2

Personliga intervjuer genomfördes hos företaget XX med berörd personal. Intervjuerna gav 

svar på de kända frågeområden, där respondenten fick en fri styrning av följdfrågor. 

Intervjuplanen var en öppen och semistrukturerad modell (Sallnäs, 2007) med syfte att bygga 

upp ett starkt förtroende hos respondenten. Detta gav oss en hög detaljeringsgrad över 

organisationens funktion och struktur. 

 Benchmarking  3.3

Benchmarking med en leverantör till företaget XX gjordes. Leverantören var ett företag som 

är certifierad med flera ISO-standarder. Syftet var att få en bättre inblick för 

implementeringen av ISO 9001:2008 samt förslag och råd för tillvägagångssättet för en 

certifiering. Benchmarking av andra kvalitetsmanualer gjordes för att få en bredare förståelse 

hur dessa är uppbyggda samt hur en bra kvalitetsmanual kan fungera på ett företag. 

Kvalitetsmanualerna användes som stöd, för att få ihop en bra disposition till företaget XX. 
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 Möte med projekt- och planeringschef 3.4

Det utfördes kontinuerliga möten med en projekt-och planeringschef som har lång erfarenhet 

med arbete inom kvalitetsledning. Projekt- och planeringschefen var med under hela 

examensarbetet och kunde stötta studenterna med bra information, råd, och feedback.  

 Möte med ISO-expert 3.5

Ett möte med en ISO-expert planerades in. Organisationen leder utvecklingen av ISO-

standarder i Sverige. Inför mötet framställdes relevanta frågor kring ISO 9001:2008. 

 Enkätundersökning 3.6

En enkätundersökning gjordes för att kunna fastställa hur företaget arbetar i nuläget och 

organisationens kännedom för kvalitet. Enkäten var anonym och uppbyggd med fasta frågor 

med öppna svarsalternativ. 

 Observationer 3.7

Under arbete hos företaget XX så har observationer gjorts. Intryck på arbetsplatsen har tolkats 

och analyserats. 

 GAP-analys 3.8

En GAP-analys genomfördes för att kunna fastställa hur organisationen förhåller sig till ISO 

9001:2008. Påståenden sammanställdes i ett formulär och ställdes därefter i två former: 

1. Nuläge: Hur medarbetarna tycker att företaget arbetar. 

2. Önskat läge: Hur medarbetarna tycker att företaget egentligen borde arbeta.  

Dessa påståenden rangordnades från 1 = stämmer mindre bra, till 10 = stämmer mycket bra. 

 Workshop 3.9

En workshop genomfördes med företaget XX med samtliga berörda personer inom 

organisationen. Detta gjordes för att kunna sammanställa hur arbetet fortlöpte för att få en 

bredare blick för alla berörda parter i företaget. Här diskuterades även arbetet och de problem 

som dykt upp under vägen. 
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 Möten med företaget YY 3.10

Företaget YY har varit involverade under examensarbetet som ett stöd i form av litteratur, 

kurser och enklare möten. Företaget YY erbjuder tjänster som teknisk rådgivning och 

auktorisation för entreprenader inom denna bransch. 

 Inläsning av nuvarande kvalitetssystem BF9K 3.11

Företaget XX var innan examensarbetet certifierade enligt BF9K, ett kvalitetssystem som 

användes inom bygg och konstruktionsbranschen. Kvalitetssystemet tolkades och jämfördes 

mot kraven för ISO 9001:2008, för att få en bättre förståelse för hur branschen arbetade.  

 Genomförande 3.12

Vid början av examensarbetet skapades en projektplan tillsammans med kontaktpersoner från 

företaget XX och handledaren från YY. Projektplanen beskrev tillvägagångssättet för 

studenternas arbete för skapandet av kvalitetsmanualen och rapporten, samt krav från KTH, 

företag XX och företag YY. Arbetet fördelades in i fyra faser med bestämda ansvarsområden. 

Studenterna hade satt i system att efter varje veckoslut sammanfatta arbetet. 

Sammanfattningen skickades vidare till handledarna, till både KTH och företag YY. Inför 

varje arbetsmöte eller intervju, skrevs en kallelse med dagordning som skickades tre 

arbetsdagar innan avsatt mötestid, samt ett protokoll efter varje avslutat möte. Tidplanen 

uppdaterades efter varje arbetsdag, samt att examensarbetet fortlöpte enbart när både 

studenterna var på plats under arbetsdagen. 

3.12.1 Fas 1 - Problemdefinition 
Under början av veckan planerades det första mötet med handledarna från KTH, samt från 

företag YY. När målet och syftet var bestämt kunde arbetet fortlöpa. Tidplan med berörda 

aktiviteter blev kända, en projektplan skapades. Personliga intervjuer genomfördes på 

företaget XX, för att få en helhetsbild av organisationen. För att se till att kvalitetsmanualen 

skulle få en bra strukturuppbyggnad, planerades några stödpersoner in, som har 

specialkompetens inom kvalitetsledningssystem. Stödpersonerna var en kvalitets-och 

hållbarhetsansvarig, en projekt- och planeringschef och en produktchef. 
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3.12.2 Fas 2 – Faktainsamling 
Fasen inleddes med att sammanställa samtliga intervjuer hos ledningen och yrkesmännen hos 

företag XX samt intervju med ISO-expert. Med informationens hjälp kunde studenterna 

kartlägga olika processflöden inom verksamheten, och även förbereda enkätundersökningen 

och GAP-analysen. Kvalitetsmanualens disposition diskuterades med handledaren från 

företag YY, där några förslag på olika modeller presenterades inom olika branscher. Under 

denna fas samlades även fakta angående ISO 9001:2008, som krav, implementering och 

certifiering.  

3.12.3 Fas 3 – Genomförande 
Här sammanfattades fakta från litteratur, benchmarking och sammanställning av 

enkätundersökning och GAP-analys. Även insamlade data från möte med ISO-expert och 

projekt- och planeringschef bearbetades. Rapporten blev i stort sett avklarad, där 

företagsbeskrivning, metoder, genomförande, teoretisk referensram, diskussion och resultat 

färdigställdes. Kvalitetsmanualens mål och processkartor diskuterades med företaget XX, så 

att innehållet stämde överens till organisationen. Workshopen presenterades under den 

åttonde arbetsveckan, för både företag XX och YY. Workshopens huvudsyfte var att beskriva 

arbetets nuvarande läge, vilka frågeställningar som har uppstått, brister i respektive avdelning 

samt presentation av de potentiella kvalitetsverktygen för ledningen. 

3.12.4 Fas 4 – Sammanfattning och slutsats 
Vid avslutningsfasen har den preliminära rapporten och kvalitetsmanualen granskats för 

eventuellt redigering. Den färdigställda kvalitetsmanualen presenterades till företag XX, där 

gav studenterna en steg-för-steg-modell för hur arbetet kan fortlöpa efter examenarbetets slut. 

En presentation genomfördes på företag XX. De personer som var närvarande varierade från 

handledare från KTH och från företag YY, samt berörd personal från företag XX. 

Presentationen beskrev examensarbetet tillvägagångsätt, resultat och slutsatser. 
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4 Teoretisk referensram 

Examensrapportens teoretiska referensram består av sex delar, där den första delen beskriver 

historiken bakom ordet kvalitet medan den andra delen består av en kort beskrivning av det 

nuvarande kvalitetssystemet. Den tredje och fjärde delen handlar om teorin bakom standarden 

ISO 9001:2008. I detta kapitel nämns också några kvalitetsverktyg som än användbar inom 

förbättringsarbeten i organisationen samt användningen av benchmarking. I slutet av den 

teoretiska referensramen beskrivs teorin bakom hur en kvalitetsmanual kan vara uppbyggd.  

 Kvalitet 4.1

Ordet ”qualitas” från latinets kvalitet, som användes under antiken av den romerske politikern 

Cicero (106-43 f Kr). Det nämns om produktens egenskaper eller beskaffenhet. 

Kvalitet kan definieras på många olika sätt, här är några exempel: 

”Fitness for use” av Joseph Duran(1951), ”Conformance to requirements” Philip 

Crosby(1979), ”Quality should be aimed at the needs of the customer, present and future” 

Edwards Deming(1986) och ”den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, 

d.v.s. behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk”, 

av den internationella standarden för kvalitetssystem ISO9000:2000. Definitionerna från ovan 

uppfyller kundernas behov men inte alltid förväntningarna, vilket gör att man bör eftersträva 

så att förväntningarna blir uppfyllda eller till och med kan överträffas. (Bo Bergman, 2007, p. 

26) 

 BF9K 4.2

BF9K är en standard som bygger på samma principer inom ISO 9001, ISO 14001 och 

OHSAA 18001, d.v.s. kvalité, miljö och arbetsmiljö. BF9K är tillämpad inom bygg- och 

konstruktionsbranschen, samt uppfyller andra gällande krav mot lagstiftningen. Standarden är 

framtagen av Stockholms Byggmästareförening år 2000, där man har ett samarbete mellan 

föreningens medlemsföretag och sakkunniga experter. (Byggbranschens kvalitetssystem, 

2010) 
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 SS-EN ISO 9001:2008 4.3

SS-EN ISO 9001:2008 är en standard som innehåller 52 krav fördelad till 8 ledningsprinciper, 

som baseras på kundernas behov. Standarden är utformad för organisationer oavsett storlek 

eller bransch. ISO 9001:2008 bygger på en samling av goda råd och tips för hur ett 

kvalitetsledningssystem fungerar, när det gäller frågor om verksamhetens ledning, styrning 

och utveckling. (Bo Bergman, 2007, p. 508) Inom denna standard finns det många goda råd 

som kan tillämpas i de flesta organisationer som vill förbättra sin nuvarande verksamhet.  

Några fördelar med ISO 9001:2008 

• Det skapas engagemang hos ledning och samtliga medarbetare 

• Huvudfokus på kundernas önskemål, behov och krav 

• Helhetssyn på viktiga delar av verksamheten som processer 

• Sträva efter tydliga mål med regelbundna uppföljningar 

• Skapar ordning och reda inom organisationen  

• Att kontinuerligt utföra ständiga förbättringar 

(Persson, 2009) 

 De 8 ledningsprinciperna 4.4

De 8 ledningsprinciperna är baserade på ISO 9001:2008 men finns också beskrivna i ISO 

9000:2005, Ledningssystem för kvalitet-Principer och terminologi. Innebörden av principerna 

är väldigt snarlika, men ordningen är en annan. För att förtydliga de 52 kraven som ställs av 

ISO 9001:2008, så kommer dessa redovisas under respektive ledningsprincip. 
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4.4.1 Ledarskap 
En av de viktigaste ledningsprinciperna är ledarskap, en egenskap som är ytterligt viktig inom 

ledningen. Konsten är att leda, delegera, styra och utveckla. Några viktiga grundstenar att 

tänka på när det gäller ledarskap är: Kommunikation, verksamhetsidé, vision, policy och 

strategier. 

 

Kommunikation: 

För att ledarskapet ska bli så bra som möjligt krävs det att organisationen har en god 

kommunikationsförmåga, då den största delen av ledarskapet består av att förklara, beskriva 

och argumentera. I dagens samhälle sker mycket av kommunikationen elektroniskt, antingen 

via epost, information på intranät, eller via sms. Risker med dessa kommunikationsformer är 

att sändaren inte får svar direkt, utan att i de flesta fallen, kan informationen bli orörd. Dessa 

kommunikationsformer kan leda till missförstånd. Det krävs också att företaget är mån om att 

lyssna av varandra och ta del av vad medarbetarna har att säga, för att kunna tillfredsställa de 

krav som företagets anställda har. För att upprätthålla bra kommunikation krävs: 

• Utforma strategier för att arbeta i linje med verksamhetsidé, vision och policy 

• Kunna lyssna och lära av andra  

• Initiera förändringar och förbättringar 

(Persson, 2009) 

Verksamhetsidé: 

Det är viktigt för ett företag att kunna relatera sig till marknaden och samhället, och det gör 

man genom att ha en verksamhetsidé. Viktiga frågor som ställs ”varför finns vi?”, ”vilka är 

organisationens mål?” eller ”vilka är målgrupperna? Genom att fastställa en verksamhetsidé 

kan företaget klargöra hur organisationen förhåller sig till sina kunder. 
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Vision: 

Företaget ska stöttas av en vision som lyfter upp organisationens strävan, ”vart vill vi nå?”. 

Visionen ger en mening och tydliggör en riktning för det arbetet organisationen gör. När man 

formulerar en vision bör man tänka på några underpunkter, dessa är: 

• Visualiserbar. Den ska ge en bild över det framtida tillståndet. 

• Önskvärd. Den ska ge positiva känslor för medarbetare, kunder, ägare och andra som 

har intressen i verksamheten. 

• Tydlig. Den ska ge en bild över det framtida tillståndet som är tillräckligt klar för att 

antyda vägen. 

• Flexibel. Den ska vara tillräckligt allmän för att ge utrymme för individuella initiativ. 

• Kommunicerbar. Den ska vara lätt att kommunicera ut i organisationen och ska kunna 

förklaras på några minuter. 

• Stabil. Den ska fungera under en längre tidsperiod utan att behöva ändras.  

(Bo Bergman, 2007) 

Policy: 

En policy beskriver företagets syn på övergripande kvalitetsfrågor. En policy innebär att 

organisationen fastställer roller och kvalitetsfrågor mot de långsiktiga målen. 

Policyn kan i sin tur skrivas om till en kvalitetspolicy.  Kvalitetspolicyn är starkt förankrad till 

företagets strategier, som är anpassad till organisationen. 

Strategier: 

För att organisationen ska nå sin uppsatta vision behövs en strategi. För att ta fram en strategi, 

behöver företaget eller organisationen skapa en plan med bestämda aktiviteter som leder 

vägen fram till visionen. 

(Bo Bergman, 2007) 
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Figur	  2	  Strategi/mål	  

Krav ISO 9001:2008 Ledarskap 
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 
5.3 Kvalitetspolicy 
5.4 Planering 

5.4.1 Kvalitetsmål 
5.4.2 Planering av ledningssystem för kvalitet 
7.6 Behandling av övervaknings & mätutrustning 

Tabell	  1	  Ledarskap	  

4.4.2 Kundfokus 
Att sätta kunderna i fokus har alltid varit ett högt prioriterat område, eftersom det är kunderna 

som står för organisationens totala omsättning. Organisationen skall ha möjlighet att förstå 

kundernas aktuella och framtida behov och önskemål. Hanteringen av kundfokus innebär 

också att man ska ta hand om den egna interna kunden, d.v.s. personalen. Det gör man genom 

att exempelvis underhålla arbetsmiljön där personalen kan engageras fullt ut, att säkra upp 

deras arbetsplatser eller att införa utbildningar och åtgärder för att uppnå organisationens mål. 

  

Verksamhetsidé Vision

Strategier

Mål

Framgångsfaktorer

Policy
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Medan för den externa kunden, kan det innebära att organisationen: 

• Ska fokusera på kundens önskemål och krav. 

• Ledningsgruppen ska säkerställa att kundens krav bestäms och uppfylls.  

• Följer systematiskt upp kundtillfredsställelsen 

• Skydda kundens egendom. 

• Fungerande rutiner för att ta hand om reklamationer och klagomål. 

• Genomgå kundens krav för att se till att organisationen uppfyller dessa. 

(Persson, 2009) 

Mätning av klagomål och kundtillfredsställelse 

En enkel metod för att mäta klagomål är att följa upp kundens reklamationer och missnöje. 

Genom att företaget får ta del utav reklamationer och missnöje så bidrar det till att 

organisationen kan följa upp problem, samt att företaget då fokuserar på kundernas krav och 

önskemål. Det gäller att organisationen har ett fungerande felrapporteringssystem för att 

hantera uppföljningen. Mätningar till de interna kundernas önskemål och krav är en viktig del 

vill förbättra organisationen. För att mäta kundtillfredsställelse kan företaget använda 

hjälpmedel som enkätundersökningar med relevanta frågor till antingen produkten, eller den 

utförda tjänsten.   

Kundens värdesättning 

Det finns några punkter som en kund värdesätter: 

• Leverans av rätt vara eller tjänst 

• Leverans i rätt tid och på överenskommet sätt 

• Positiv attityd, tillgänglighet, samarbetsvilja 

• Långsiktighet 

• Service  

• Rimligt pris. 

(Persson, 2009) (Bo Bergman, 2007) 
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Krav ISO 9001:2008 Kundfokus 
5.2 Kundfokus 
7.2 Kundanknutna processer  

7.2.1 Fastställande av produktanknutna krav 
7.2.2 Genomgång av kundanknutna processer 
7.2.3 Kommunikation med kund 
8.2.1 Kundtillfredsställelse 

Tabell	  2	  Kundfokus	  

4.4.3 Processinriktning 
En styrd process består av en eller flera sammanlänkade aktiviteter, som omformar insatser 

till utfall. Processen har ett definierat mål med ett önskat utfall. Det önskade utfallet kan nås 

effektivt när aktiviteter och resurser hanteras som en process. Några karakteristiska drag för 

process inriktning är att: 

• Processen utformas som värdeskapande aktiviteter. 

• Aktiviteterna i processen är styrbara samt att det finns styrparametrar 

• En utsedd person får det övergripande ansvaret för hela processen 

• Processen ska ständigt förbättras 

Processerna kan delas in i tre olika inriktningar: ledningsprocesser, huvudprocesser och 

stödprocesser  

Ledningsprocesser 

Ledningsprocesserna har i uppgift att stödja och styra organisationen samt att besluta om 

organisationens mål och strategier. Ledningsprocesserna ska även stödja förbättringsarbetet. 

Dessa är: Strategisk planering, målsättning och revision. 

Huvudprocesser: 

Huvudprocesser har i uppgift att uppfylla kundernas behov, samt att skapa ett värde för de 

externa kunderna. En av de processerna är: produktion och distributionsprocesser. 

Stödprocesser: 

Stödprocesserna har i uppgift att underhålla huvudprocesserna med resurser. Exempel på 

stödprocesser är: underhållsprocesser och administrativa processer. 
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Krav ISO 9001:2008 Process inriktning 
8.2.3 Övervakning och mätning av processer 
8.2.4 Övervakning och mätning av produkt 

Tabell	  3	  Processinriktning	  

4.4.4 Systemangreppssätt för ledning 
Att fastlägga, förstå och hantera de samverkande processorerna som systemet medverkar till 

organisationen, är ett effektivt arbetssätt för att uppnå sina mål. Inom 

kvalitetsledningssystemet finns det nödvändiga processer som behandlar områden inom 

produktframtagning, ledningens ansvar, mätningsprocesser, hantering av kommunikation, 

resurser, revisioner etc. Här är några exempel till systemangreppssättet för ledningen: 

• Verksamheten är processinriktad 

• Samverkan mellan processerna är systematisk och effektiv 

• Processerna och sambanden mellan dem är väl kända av alla berörda 

• Systematiken underlättar för organisationen nå sina mål. 

  

Huvudprocesser Kundbehov 
Kund-

tillfredsställelse 

Ledningsprocesser 

Stödprocesser 

Figur	  3	  Processinriktning 
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Krav ISO 9001:2008 Systemangreppssätt för ledning 
4.1 Allmänna krav 
5.1 Ledningens åtagande 
5.5 Ansvar, befogenhet & kommunikation 

5.5.1 Ansvar och befogenheter 
5.5.2 Ledningens representant 
5.5.3 Intern kommunikation 
5.6 Ledningens genomgång 

5.6.1 Allmänt 
5.6.2 Underlag för genomgång 
5.6.3 Resultat av genomgång 
7.1 Planering av produktframtagning 
7.5 Produktion av varor och utförande 

tjänster 
7.5.1 Styrning av varor & utförande av 

tjänster 
7.5.2 Validering av processer för varor och 

utförande av tjänster 
8.1 Allmänt 

8.2.2 Intern revision 
Tabell	  4	  Systemangreppsätt	  för	  ledning	  

4.4.5 Medarbetarnas engagemang  
En av organisationens främsta resurser är medarbetarna. Det gäller att kunna upprätthålla och 

skapa engagemang för samtliga anställda, inom alla nivåer i organisationen. Exempelvis 

genom att vidareutveckla eller använda personalens förmåga för organisationens 

förutsättning. Det är viktigt för personalen att inse värdet med deras utförande av arbetet. 

Organisationen skall ha en dokumentation på medarbetarnas kompetens samt även en mall för 

introduktion av nyanställda. Engagemangen kan påverkas av flera olika faktorer, bland annat 

att 

• Det ska finnas möjlighet att utveckla sin karriär 

• Cheferna ger positiv feedback och rättvis kritik 

• Rimliga löner, förmåner och ersättningar 

• Organisationen har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö 

(Persson, 2009) 
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Krav ISO 9001:2008 Medarbetarnas engagemang 
6.1 Tillhandahållande av resurser 
6.2 Personalresurser 

6.2.1 Allmänt 
6.2.2 Kompetens, praktisk utbildning & medvetenhet 
6.3 Infrastruktur 
6.4 Verksamhetsmiljö 

Tabell	  5	  Medarbetarnas	  engagemang	  

4.4.6 Faktabaserade beslut 
Verkningsfulla beslut som baseras på analys av data samt övrig information. Ju säkrare ett 

underlag man kan åstadkomma, desto tydligare och säkrare blir också beslutet. Exempel på 

faktabaserade beslut: 

• Mätning av kostnader, egenskaper, tolerans m.m. 

• Riskanalyser 

• Information från internet och litteratur 

• Krav i författningar 

Verktyg för insamling av fakta 

• Kundenkäter 

• Avvikelserapporter 

• Statistik  

• FMEA analys 
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Krav ISO 9001:2008 Faktabaserade beslut 
7.3 Konstruktion och utveckling 

7.3.1 Planering av konstruktion & utveckling 
7.3.2 Underlag för konstruktion & utveckling 
7.3.3 Resultat av konstruktion & utveckling 
7.3.4 Genomgång av konstruktion & utveckling 
7.3.5 Verifiering av konstruktion & utvecklingsresultat 
7.3.6 Validering av konstruktion & utvecklingsresultat 
7.3.7 Styrning av ändringar i konstruktion & 

utvecklingsresultat 
7.5.3 Identifikation & spårbarhet 
7.5.4 Kundens egendom 
7.5.5 Bevarande produktegenskaper 
8.2 Övervakning och mätning 
8.3 Behandling av avvikande produkter 
8.4 Analys av information 

8.5.2 Korrigerande åtgärder 
Tabell	  6	  Faktabaserade	  beslut	  

4.4.7 Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 
Organisationen och dess leverantör är beroende av varandra, därför är det viktigt att skapa en 

ömsesidigt fördelaktig relation som skapar värde till varandra. De involverade parterna skall 

vara nöjda med resultatet där uppgifterna har tillförts. 

• Vid leverans skall produkten vara väl definierad i samverkan mellan parterna 

• Överenskommelse för rätt pris, tid och plats 

• Om eventuell försening uppkommer, skall leveransen meddelas i tid 

• Kontaktpersoner och motsvarande är kända 

(Bo Bergman, 2007) 

Krav ISO 9001:2008 Ömsesidigt fördelaktiga relationer till 
leverantörer 

7.4 Inköp 
7.4.1 Inköpsprocessen 
7.4.2 Inköpsinformation 
7.4.3 Verifiering av inköpt produkt 

Tabell	  7	  Ömsesidigt	  fördelaktiga	  relationer	  till	  leverantörer	  
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4.4.8 Ständiga förbättringar 
Ständiga förbättringar inom organisationens funktioner och resultat är ett krav som ställs inom 

ISO 9001:2008. Att vara självkritisk med möjlighet att analysera de brister som förekommer, 

är ett viktigt steg för arbete med ständiga förbättringar. 

Varför det är viktigt att arbeta med ständiga förbättringar 

Kundkrav på kvalitet ökar, allt fler innovativa lösningar uppvisas samt nya former av 

affärsverksamhet skapas. Samhället ställer ständigt nya krav för all tillverkande industri och 

tjänsteproducerande företag. Organisationer som är oförberedda vid marknadsförändringar, 

kan lätt konkurreras ut. Enligt författaren (Bo Bergman, 2007) ”Den som slutar att bli bättre 

slutar snart att vara bra”, att man accepterar en låg kvalitetsnivå är att ha en hög störningsnivå. 

Här är några exempel för 99 % acceptans från olika branscher: 

• Nio felstavade ord per sida i dagstidning 

• Att vara utan ström, vatten och värme ca 15 min varje dag 

• Över 8500 felskrivna läkemedelsrecept varje år 

• Ca 3000 checkar per dag dras från fel konto 

• Dricksvattnet i vattenledningssystemet skulle vara otjänligt ca 1 timme per månad 

(Bo Bergman, 2007, p. 46) 

Behovet av förbättringen kan yttra sig i olika sätt, nämligen att: 

• Organisationen har en uttalad vilja med att ligga längst fram med tekniken 

• Förhindra konkurrenterna att ta marknadsandelar 

• Kostnader för interna fel ska reduceras 

• Kundklagomål skall minskas, då ärende tiden skall kortas ner 

(Bo Bergman, 2007, p. 505) (Persson, 2009, p. 173) 
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Lämpliga kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar 

Dessa verktyg är rekommenderade att arbeta inom förbättringsprocesser eller felsökning av 

orsaker inom organisationen. Kvalitetsverktygen är: PDCA, 5 S, 5 Varför och Paretodiagram. 

 

PDCA (Plan, Do, Check, Act)  

Utgår ifrån att man identifierar ett antal aktiviteter som är kopplade till organisationens mål, 

där temat skall helst vara mätbart. Aktiviteterna bestäms och sedan beskriver man nuläget för 

organisationen. Sedan genomförs aktiviteterna enligt aktivitetslistan och följer upp resultaten. 

Dokumentera och implementera det förändrade arbetssättet, den nya lösningen används 

dagligen i det nya arbetet.  Avslutningsvis skall metoden utvärderas, identifiera lösningens 

styrkor respektive svagheter. (SIS Förlag, 2010) 

 

5 S (Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera, Sköt om),  

Ett japanskt ordning-och-reda modell som används inom tillverkningsindustrin. Syftet med 5 

S är att modellen skapar en gemensam standard på arbetsplatsen, med andra ord ett kan 5s 

kallas för ett rent- ordning- struktur verktyg. Metoden utgår på att man studerar in ett bestämt 

område, där man listar upp arbetsområdets aktiviteter. Aktiviteterna skrivs in i en checklista 

som kan användas på andra arbetsplatser. (Bo Bergman, 2007) 

 

5 Varför  

Metoden används för identifiering av en felorsak eller förbättringsområden. Metoden grundar 

sig i 5 nivåer för att gå till botten av frågan. Ifall om svaret delar på 3 alternativ vid första 

frågan bör man undvika denna metod, eftersom svaret kan bli alltför komplext. (Linell, 2012) 

 

Paretodiagram  

Syftet med detta diagram är att kunna urskilja de få problemområden med störst inverkan på 

resultatet, så kallad 80-20 regeln. 80-20 regeln står för 20 % av orsakerna, utav 80 % av 

verkan. (Oskarsson, et al., 2006)  
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I diagrammet visas olika attribut eller klassningar i avtagande ordning, som kan illustreras på 

detta sätt: 

 

• Defekten illustreras med en stapel där höjden anger antalet defekter.  

• Ordningen är uppbyggt så att defekterna med störst andel placeras till vänster om 

diagrammet. Andelen av defekter avtar ju längre man kommer åt höger. 

• En linje dras igenom de kumulerande andelarna av defekta enheter. 

Paretodiagrammet ger en bra överskådlig blick över de variabler som är valda, att antingen 

studera prioriteringskostnaden för defekt och reklamationer eller konsekvenskostnaden för 

olika feltyper. (Bo Bergman, 2007, p. 257) 

 

Krav ISO 9001:2008 Ständiga förbättringar 
8.5 Förbättring 

8.5.1 Ständiga förbättringar 
8.5.3 Förebyggande åtgärder 

Tabell	  8	  Ständiga	  förbättringar	  

 Benchmarking 4.5

För att kunna utföra en benchmarking eller en processjämförelse, måste organisationen 

förbereda sig på att processen kräver tid och kunskap. Det är ett verktyg för att utvärdera sin 

egen verksamhet, där man jämför och analyserar processer från något annat erkänt 

verksamhetsområde som kan implementeras. Ordet ”Dantotsu” som betyder strävan att vara 

den bäste av den bästa. Benchmarking är ett verktyg som kräver djup självanalys, förmåga att 

översätta och överföra tekniker, arbetssätt och förståelsen för sammanhängande 

processlösningar. Benchmarking processen kan beskrivas i sex steg: Planera-Sök-Studera-

Analysera-Anpassa-Förbättra. Innan man implementerar de nya processerna till den egna 

verksamheten skall man vara försiktig så att man inte bara kopierar rakt av, utan att man skall 

vara redo för eventuella modifieringar. Det finns fyra varianter att utgå ifrån: Intern 

processjämförelse, processjämförelse med konkurrent, funktionell processjämförelse och 

allmän processjämförelse. 

(Bo Bergman, 2007, p. 489)  
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 Kvalitetsmanual 4.6

Vad är en kvalitetsmanual? 

Kvalitetsmanualen är ett verktyg för organisationen för att illustrera organisationens 

nuvarande läge samt beskriva dess processer, beroende på vilken detaljeringsgrad som väljs. 

Beroende på om kvalitetsmanualen ska användas internt, kan detaljeringsgraden vara hög, 

men om manualen skall lämnas till kunder eller andra personer utanför företaget, då är det 

naturligt att ha en låg detaljeringsgrad utan känsliga uppgifter. Kvalitetsmanualen är det 

översta styrande dokument i den del av företagets verksamhetssystem som i ISO 9001:2008 

kallas för kvalitetsledningssystem. (Persson, 2009, p. 100) 

 

Kvalitetsmanualens omfattning och innehåll 

Kvalitetsmanualen ska vara anpassad efter organisationens storlek och verksamhet, eftersom 

kvalitetsmanualens storlek baseras på hur stort eller komplext företaget är, eller till vilket 

användningsområde. Några exempel på manualens innehåll: 

• Innehållsförteckning 

• Information om företagets verksamhet 

• Företagets inställningar till policy, visioner, kvalitet 

• Beskrivningar av olika processer inom verksamheten 

• Hantering av avvikelser och reklamationer 

• Förbättringsarbete, förebyggande åtgärder 

• Strategisk plan inför de närmaste 3-5 åren 

(Persson, 2009, p. 101) 
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Varför behövs en kvalitetsmanual? 

Kvalitetsmanualen ger medarbetarna en överskådlig bild på hur verksamheten fungerar från 

ett kvalitetsperspektiv, samtidigt kan den även fungera som ett verktyg för utbildning och 

information till både interna kunder och kunder utanför företaget. Inom 

kvalitetsledningssystemet är det viktigt att ha en styrande dokument som tydligt visar 

företagens policy, vision och mål som alla inom organisationen följer. Om någon viktig 

medlem försvinner från organisationen, så kan man med hjälp av kvalitetsmanualen, ta fram 

dess arbetsrutiner och arbetsprocess för den positionen.  
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5 Analys 

Analyskapitlet grundar sig på de mål och syfte som presenteras i början av rapporten, samt 

den teoretiska referensramen och datainsamlingsmetoderna. Resultatet analyseras och belyser 

de frågor som är aktuella till just det berörda området.  

 Presentation av datainsamling 5.1

5.1.1 Intervjuer 
Vid början av examensarbetet, insåg vi att intervjuerna kommer att grunda till en stor del utav 

examensarbetet. Under intervjuerna har vi fått fram data på de anställdas arbetssätt, rutiner, 

samt den generella uppfattning om hur företaget arbetar. Personer som intervjuades var VD, 

arbetschef, ekonomiansvarig, tre projektledare samt fyra yrkesmän. Utav informationen 

sammanställdes processkartor över verksamhetens samtliga avdelningar för att få en tydligare 

överblick. Under intervjuerna framkom det olika åsikter om hur organisationen fungerade i 

nuläget. 

5.1.2 Intervju VD 

• ”Det skulle vara bra om vi hade rutiner för uppföljning, vad har gått bra? Vad har gått 

dåligt?” 

• ”Vi har en önskan om att kvalitetsmanualen ska bli ett levande dokument, den ska 

innehålla en röd tråd, gärna ett lättläst dokument som inte blir liggandes på en hög i 

personalrummet.” 

5.1.3 Intervju ekonomichef 

• ”Mitt mål är att ekonomiavdelningen ska bli så självständig som möjligt”.  

• ”Syftet med införandet av ett nytt kvalitetssystem är att säkerställa och optimera 

processerna så de genererar kvalité och vinst. 

• ”Vi har ingen uppföljning av hur mycket kvalitetsbristerna kostar.” 
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5.1.4 Intervju arbetschef 

• ”Det finns dokumenterade arbetsrutiner i arbetsplatspärmen, så kallade 

läggningsbeskrivningar, men det är inte alltid dessa följs” 

• ”Syftet med certifieringen är att vi ska strukturera och standardisera verksamheten.” 

5.1.5 Intervju projektledare 

• ”Det skulle vara skönt att arbeta med checklistor” 

• ”Det känns lite som att vi arbetar som vi vore ett femmanna företag. Alla gör på sitt 

sätt.” 

• ”Vi har inga dokumenterade rutiner på hur vi arbetar”. 

5.1.6 Intervju yrkesmän 

• ”Alla arbetar olika” 

• ”Hinner inte med att kvalitetssäkra mitt arbete, då arbetet är stressigt”. 

• ”Dålig kommunikation”  

• ”De sker mycket slarvfel” 

• ”Ibland är det svårt att veta vem som ska göra vad” 

• ”Det skulle vara bra om egenkontrollerna kan hanteras genom elektroniska alternativ” 

• ”Vi har inga rutiner på hur upplärningen ska gå till, samt att vi känner att 

upplärningstiden skulle pågå under en lite längre tid. Detta kan medföra till att vi 

behöver rätta till fel som lärlingarna har gjort”. 

Intervjuerna gav oss det kvalitativa data som vi behövde för att skapa upp en helhetsbild för 

organisationen, samtidigt gav det oss en djupgående inblick för vart bristerna kunde 

förekomma. Under intervjuerna framkom det att en större del utav personalen från både 

ledningen och yrkesmännen har en viss teoretisk kunskap om ISO 9001:2008. 
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5.1.7 Benchmarking 
Benchmarking av en leverantör från företaget XX gjordes för att vi ville få en bättre förståelse 

och skapa en tydligare bild för ISO 9001:2008(se kap 5.5 Benchmarking). Frågor som ställdes 

under mötet var öppna och grundade sig på (se Appendix I - Benchmarking): 

• Vilka riskfaktorer som kan uppkomma vid en implementering/certifiering av ISO 

9001:2008 

• Syftet med certifieringen 

• Hur företagets kvalitetsmanual var uppbyggd  

• Arbetet med ständiga förbättringar  

• Avvikelsehantering  

• Om certifieringen har bidragit till något positivt 

• Certifieringsprocessen 

Den största riskfaktorn för implementeringen av ny kvalitetsstandard är bristande 

engagemang från ledningen, eller att man implementerar processer på felaktigt sätt. Det kan 

leda till att kvalitetsmanualen antingen hamnar i en pappershög eller att de nuvarande 

arbetsprocesserna blir felaktiga. Syftet för implementeringen av ISO 9001:2008 var att 

kunderna krävde att de var certifierade. Företaget hade en välstrukturerad kvalitetsmanual 

som hade en hög detaljeringsgrad över samtliga delar av verksamheten. Kvalitetsmanualen är 

inarbetad i en databas, som är tillgängligt för alla medarbetare inom företaget. Företaget 

arbetade kontinuerligt med ständiga förbättringar, vilket var en hög prioritering. Genom att ha 

uppföljningar av kundenkäter, avvikelser och egenkontroller, så bidrog det till att företaget 

ständigt kunde utvecklas. Enligt produktchefen bidrog certifieringen med smidigare 

arbetsprocesser, effektivare standardiseringar och mer strukturerande arbetsrutiner, men dock 

inte till nöjdare kunder. Certifieringsprocessen tog fyra år att utföra. Anledningen till att 

certifieringsprocessen tog längre tid var att företaget var stort, då måste man ta mera hänsyn 

av att införa kvalitetsledningssystem till de samtliga avdelningar. 

  



28 

 

 

Utöver benchmarking på företaget så utfördes även benchmarking av andra kvalitetsmanualer. 

Det vi kunde konstatera var att uppbyggnaden av kvalitetsmanualen varierade från bransch till 

bransch, samt att omfattningen skiljde beroende på storlek på företag. (se kap 5.6 

Kvalitetsmanual) 

5.1.8 Möte med projekt- och planeringschef 
Kontinuerliga möten med projekt- och planeringschefen varade under examensarbetets gång. 

Mötena baserades på en öppen diskussion både med och utan dagordning. Några punkter som 

togs upp på mötet var: 

• ”Ledningen måste ha ett starkt syfte bakom införandet av ISO 9001:2008.  Ledningen 

måste sprida sitt engagemang neråt, för att implementeringen ska bli så bra som 

möjligt” 

• ”Bra om företaget utser en kvalitetsansvarig.” 

• ”Viktigt att kundens krav följs upp, vad gjordes rätt, vad gjordes fel?” 

• ”Viktigt att företaget bygger upp kvalitetsmål, kvalitetspolicy och strategier. Dessa 

verktyg ska företaget arbeta med i vardagen.” 

• ”Processkartläggning är ett bra att införa i kvalitetsmanualen då det ger bättre 

förståelse om hur verksamheten fungerar.” 

• ”Värdering av avvikelser, hur mycket kostar det att göra fel?” 

• ”Viktigt att hitta nyckelpersoner i respektive avdelning som brinner för 

kvalitetsarbetet, när företaget ska implementera standarden.” 

5.1.9 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen baserades på att undersöka personalens åsikter och förväntningar inom 

organisationen. En kvantitativ insamlingsmetod användes för att skapa större spridning på 

informationen. Metoden som användes bygger på fasta frågor med fördefinierade 

svarsalternativ och öppna frågor med personalens egna svarsalternativ. Enkätens 

frågeformulering har valts med omsorg med att rikta in frågorna kring personalens kunskap, 

gällande om kvalité.  Andelen av svaret från enkätundersökningen redovisas i tabell 9 och 

tabell 10. 
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Tabell	  10	  Enkätundersökning	  -‐	  Fasta	  frågor	  med	  öppna	  svarsalternativ	  

  

Fråga Ja Nej 

Hinner du med att göra egenkontroller? 40 % 60 % 

Prioriterar du kunden i första hand? 100 % 0 % 

Känner du till ISO 9001:2008? 60 % 40 % 

Tror du att arbetet med ISO 9001:2008 försvåra nuvarande 

arbetssätt? 

67 % 33 % 

Tabell	  9	  Enkätundersökning	  –	  Fasta	  frågor	  med	  fasta	  svarsalternativ	  

1. Vad tänker du på när du hör ordet kvalitet? 

Kvantitet. Nöjd kund. En hållbar produkt som uppfyller mina/kundens förväntningar. 

Ansvar och professionalitet 

2. Hur uppnår man god kvalitet? 

Ansvar, noggrannhet och kommunikation. Bra verktyg, rätt kompetens. Omarbete 

3. Hur kvalitetssäkrar du ditt arbete idag? 

Egenkontroller, Kontroll av material och att installationen utförd korrekt, samt åtgärda de 

fel som har uppstått under produktion. 

4. Vilka nuvarande arbetsmoment skulle du vilja standardisera? 

Rätt arbetskraft på rätt plats. Arbetsledaren behöver vara mer ute på plats. Alla arbetar på 

samma sätt. 

5. Vad är ständiga förbättringar enligt dig? 

. Utveckling. Utbildningar. Uppdatering av verktyg. Minimera felprocenten. 
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5.1.10 Observationer 
Under examensarbetet har studenterna gjort observationer på företag XX. Observationerna 

grundades på personalens arbete och kommunikation. Det är viktigt för oss att förstå rollen 

som observatörer, genom att vara objektiv och analytiskt. Information med 

förbättringsmöjligheter och lärdom har grundat sig i: 

• Lager – Projektledarna konstaterar att materialet inte stämmer överens med det som är 

beställt. Verktyg försvinner. Det saknas instruktioner på hur lagerhanteringen ska gå 

till. Det sker mycket inventering pga. att lagersaldot inte stämmer 

• Stressigt – Hög stressnivå inom samtliga avdelningar. Projektledare och chefer har 

väldigt korta beslutstider eller att företaget ibland kan besluta om att ta ett jobb 

alldeles för snabbt, eftersom företaget är sist i kedjan inom byggbranschen. 

• Kvalitetsansvarig – Det saknades en kvalitetsansvarig på företaget XX.  

• Svårighet att sammankalla till gemensamt möte – Inom denna bransch, är det svårt att 

få samtliga inom ledningen till samma möte, eftersom arbetet är geografiskt utspritt. 

5.1.11 GAP-analys 
Totalt ställdes åtta frågor baserade på de åtta kvalitetsledningsprinciperna. Frågorna var 

kategoriserade enligt: kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, 

systemangreppsätt för ledning, ständig förbättring, faktabaserade beslut och ömsesidiga 

relationer till leverantörer. GAP-analysens svarsalternativ sammanställdes i ett 

spindeldiagram, för att på ett tydligt och visuellt sätt, se skillnaden mellan nuläge och önskat 

läge. (se Appendix VI – Sammanställning GAP-analys) 

 

5.1.12 Workshop 
Workshop bestod av en presentation av kvalitetsmanualen samt framtagningen utav denna.  

De personer som var närvarande på mötet varierade från ledning till projektledare. Tanken 

med mötet var att föra en diskussion med både oss studenter, och medarbetare så vi strävade 

mot samma mål gällande kvalitetsmanualen och att utbilda personal. 
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Under mötet framkom det bl.a. 

• Hur ska vi gå tillväga med att få in kvalitetsmanualen i företaget? 

• Hur skall implementeringsprocessen gå till? 

• Vilken avdelning skall vi börja med implementeringen? 

5.1.13 Möte ISO-expert: 
Mötet med ISO-experten grundade sig på framtagna frågor från projekt-och planeringschefen 

och genom brainstorming. Fasta frågor med öppna svarsalternativ, frågorna var: ”Vilka 

verktyg finns det att använda sig av vid en implementering av ISO 9001:2008?”, ”Hur får 

man lättast in kvalitetsmanualen i företaget?” Något som presenterades var en steg för steg 

modell som ISO-experten rekommenderade: 

1. Kartlägga anspråk. 

2. Upprätta policy. 

3. Planera verksamheten. 

4. Genomför arbetet. 

5. Följ upp resultatet. 

6. Besluta om åtgärder. 

Alla dessa steg skulle tillämpas i en PDCA-cykel(se kap 5.4.8 Ständiga förbättringar). ISO-

experten påpekade även hur viktigt det är med ledningens genomgång, att alla arbetar inom 

samma kultur. Något ISO-experten konstaterade var att, när företaget har ett fungerande 

kvalitetsledningssystem, så skulle det endast kräva att den kvalitetsansvariga på företaget 

arbetade en till två dagar i veckan med förbättringar.  
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 Analys av kvalitetsmanual 5.2

5.2.1 Disposition  
Kvalitetsmanualens disposition bygger på benchmarking av andra kvalitetsmanualer samt 

teoretisk inläsning av litteratur. (se kap 5.6 Kvalitetsmanual) Under benchmarking framkom 

det att kvalitetsmanualen var uppbyggd enligt:  

• Det nuvarande arbetssättet, korsrefererat mot skall-kraven för ISO 9001:2008 

• Kvalitetsmanualen var uppbyggd som ISO-standardens disposition.  

Kvalitetsmanualens uppbyggnad bör enligt teorin vara konstruerad på så sätt att det passar 

företaget. Rekommenderat är att disponera upp manualen efter företagets processer.(se kap 

5.6 Kvalitetsmanual). Under intervjuer med företagets ledning framkom det att manualen ska 

vara ett levande dokument.(se kap 6.1.2 Intervju VD) Företaget XX önskemål om 

kvalitetsmanualen var att det skulle vara en lättläst dokument och att det inte skulle innehålla 

så mycket text som det nuvarande kvalitetssystemet BF9K.(se kap 6.1.5 Intervju 

projektledare) Den största oron för ledningen, var att kvalitetsmanualen skulle hamna på 

hyllan och bli liggandes där.(se kap 6.1.2 Intervju VD)Vid benchmarking av 

kvalitetsmanualerna, framkom det att med inlägg av illustrerande bilder bidrar till att läsaren 

får en bättre förståelse av processerna och större intresse för kvalitetsmanualen. 

5.2.2 Organisation och personal 
Innan examensarbetets start framkom det från ledningen, att företaget XX var i behov av att 

arbeta på ett mer strukturerat sätt samt att personalen skulle följa efter samma riktlinjer. (se 

kap 6.1.4 Intervju arbetschef) 

Alla gör olika 

Något som konstaterades under intervjuerna var att alla arbetade på olika sätt men vill åt 

samma mål. (se kap 6.1.5 Intervju projektledare) En kommentar från en anställd var att 

”vi har samma arbetssätt som för 40 år sedan, då vi var 5 anställda”. (se kap 6.1.5 Intervju 

projektledare). Önskan av att standardisera både arbetsprocesser och rutiner var stort på 

företaget. (se kap 6.1.4 Intervju arbetschef) 

Medarbetarnas engagemang 

Enligt svaren från intervjuerna har personalen inga tydliga riktlinjer att följa efter, speciellt 

när det gäller kvalitet, förbättringsförslag och arbetsrutiner. Visar inte ledningen engagemang 
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för förändringsarbeten, kan det även påverka medarbetarnas engagemang. Företaget saknade 

även dokumentation av de anställdas utbildning och nyanställningspärm. (se kap 5.4.5 

Medarbetarnas engagemang) 

Omfattande kvalitetssystem 

Nuvarande kvalitetssystem BF9K var för omfattande för företaget XX. Uppfattningen vid 

intervjuerna var att minska pappersanvändning och pappershantering, som var en stor önskan 

från både ledningen och yrkesmännen. Anledningen är att det nuvarande kvalitetssystemet är 

en standard som är framtagen för bygg- och konstruktionsbranschen. (se kap 5.2 BF9K) 

Under enkätundersökningen framkom det att en viss andel av personalen känner att införandet 

av nytt kvalitetsledningssystem kan försvåra deras nuvarande arbetssätt. (se kap 6.1.9 

Enkätundersökning) 

5.2.3 Kvalitetsledningssystem 
Den funktionella bilden av hur kvalitetsledningssystem är uppbyggt idag, har vi fått ut genom 

inläsning av litteratur och genom personliga intervjuer. Efter det att företaget XX blev ett 

fristående bolag, har de haft ett mindre fungerande kvalitetsledningssystem. Organisationens 

kvalitetsledningssystem gällande företagets visioner, strategier och kvalitetspolicy var för 

allmänt abstrakta och att det saknades engagemang från ledningen. Kvalitetspolicyn var för 

abstrakt för företaget att använda sig av.(se kap 5.4.1 Ledarskap) Företagets processer delades 

upp enligt ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser. (se kap 5.4.3 

Processinriktning) 

5.2.4 Dokumentstyrning och hantering 
Ett önskemål från företagets sida som har kommit upp under intervjuerna är att 

arbetsinstruktioner, checklistor och egenkontroller skulle finnas lagrat elektroniskt.(se kap 

6.1.5 Intervju projektledare)Vid nuläget sker en del av företagets dokumentation via papper 

och penna, och när dessa metoder används, tenderar egenkontrollerna eller annan 

dokumentation att utebli. (se kapitel 6.1.6 Intervju yrkesmän)  

5.2.5 Ledningsprocess 
Företagets ledningsprocess som består utav VD, arbetschef, ekonomichef och projektledarna. 

Dom hanterar den strategiska utvecklingen inom organisationen samt övervakning utav 

marknaden. I dagens läge har företaget som mål att utöka sin verksamhet och lönsamhet.(se 

kap 6.1.2 Intervju VD). 
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Saknar en kvalitetsansvarig 

Företaget har haft en kvalitetsansvarig (från nuvarande kvalitetssystem) men av okänd 

anledning har denna post blivit avvecklad. Under mötet med projekt- och planeringschef så 

framkom det att de skulle vara bra om företaget utsåg en kvalitetsansvarig som kunde arbeta 

med kvalitetsarbetet. (se kapitel 6.1.8 Möte med projekt- och planeringschef) Enligt ISO 

experten skulle det behöva en kvalitetsansvarig, som arbetar en till två dagar i veckan, för att 

kvalitetsarbetet skulle bli lönsamt.(se kap 6.1.8 Möte ISO-expert). Något som kunde 

konstateras var att företaget saknade både rutiner för upplärning(se kap 5.4.5 Medarbetarnas 

engagemang). Yrkesmännen tycker att upplärningstiden för de nyanställda är för kort. Detta 

kan bidra till att kvalitetsbrister uppkommer vid senare tillfälle i produktionen.(se kap 6.1.6 

Intervju yrkesmän). Ledningen hade en önskan om att ha fungerande system för 

uppföljning.(se kap 6.1.2 Intervju VD).  

5.2.6 Upphandling 
Efter intervjuerna så har vi kommit fram till att upphandlingsprocessen består av: 

• Kundmöte 

• Beredning 

• Anbudsplan 

• Kontrakt 

Företagets upphandlingsprocess hanteras av arbetschef och projektledare. Det är under 

upphandlingen som företag XX knyter kontakt med sina kunder.  

5.2.7 Produktion 
Efter intervjuer med företagets anställda och observationer så har vi konstaterat att 

produktionsprocessen är den huvudprocess som har både störst arbetsmängd och antal 

medarbetare. Processen består av: 

• Startmöte 

• Byggmöte 

• Produktion 

• Slutbesiktning 

• Avslut 
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Produktionsprocessen är den sista delen i företag XX:s huvudprocess. Enligt intervjuerna så 

framkom det att majoriteten tycker att arbetssituationen är alltför stressig. (se kap 6.1.6 

Intervju med yrkesmän). Vi har uppfattat vissa störningar i kommunikationen, som 

projektledarens tillgänglighet och tillförlitlighet. (se kap 6.1.10 Observationer) De flesta 

yrkesmännen arbetar olika i produktionsprocessen.(se kap 6.1.6 Intervju yrkesmän) Även 

projektledarna arbetar på olika sätt, men de strävar efter samma mål.(se kap 6.1.5 Intervju 

projektledare) Enligt arbetschefen finns det ”läggningsbeskrivningar” som beskriver 

tillvägagångsätten för golvläggning och ”läggningsbeskrivningen” behöver endast 

yrkesmännen titta igenom om ett nytt material uppkommer.(se kap 6.1.4 Intervju arbetschef). 

Instruktionerna finns i anknytning till arbetsområdet, men yrkesmännen medger att de inte har 

tid för att gå igenom. (se kap 6.1.6 Intervju yrkesmän) 

5.2.8 Ekonomi och administration 
Under intervju med ekonomiavdelningen så framkom det att ekonomichefens mål är att få 

avdelningen att bli så självgående som möjligt.(se kap 6.1.3 Intervju ekonomichef). Några 

poster som har förbättras är tid rapportering, som nu sker elektroniskt. Detta för att minska ner 

det administrativa arbetet inom organisationen. 

5.2.9 Ständiga förbättringar 
I enkätundersökningen framkom de anställdas motivering för vad ständig förbättring är; 

utveckling, utbildning och minimering av fel(se kap 6.1.9 Enkätundersökning). Vid en 

jämförelse mot teorin, så måste företaget kunna analysera sina brister och vara självkritisk på 

det brister som förekommer.(se kap 5.4.8 Ständiga förbättringar) Under intervjuerna har vi 

fått ett annat intryck om att företaget saknade uppföljning utav de avvikelser som förekom 

under arbetets gång, samt att de saknade statistik för kvalitetsbrister.(se kap 6.1.2 Intervju 

VD) (se kap 6.1.3 Intervju ekonomichef) 
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6 Resultat  

 Kvalitetsmanual 6.1

Resultatet kommer i stora drag beskriva kvalitetsmanualens uppbyggnad. Företaget XX hade 

en önskan om att manualen skulle vara sekretessbelagd, vilket betyder att kvalitetsmanualen 

inte kommer att visas upp i sin helhet, utan att endast disponeras upp på en mindre detaljrik 

nivå. Resultatet är framtaget av den analys som vi har beskrivit i föregående kapitel. 

Kvalitetsmanualen beskriver nuläget på företaget XX, och detta nuläge har hänvisats till en 

korsreferenslista i slutet av manualen. Korsreferenslistan binder ihop kvalitetsmanualen och 

det krav som SS-EN ISO 9001:2008 ställer. 

6.1.1 Företagsbeskrivning och historik 
Under denna rubrik presenterades en kort företagsbeskrivning, historik samt företagets 

auktorisationer. Företaget XX blev tilltalade att arbeta fram en ny kvalitetspolicy, 

verksamhetsidé, vision och kvalitetsmål för att företaget XX skulle få en lättare 

implementeringsprocess.  

6.1.2 Organisation och personal 
Under denna rubrik visades företagets organisationsschema. En organisationsplan togs fram 

och innehållet, vars kontaktuppgifter från företagets ledningsgrupp och projektledare.  

6.1.3 Kvalitetsledningssystem 
Kapitlet beskriver en övergripande del i kvalitetsledningssystemet. Företagets processer har 

indelats i: 

• Ledningsprocesser 

o Ekonomichef, VD och arbetschef 

• Huvudprocesser 

o Yrkesmän och projektledare 

• Stödprocesser 

o Ekonomi, administration och beredning 
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Figur	  4	  Processindelning	  

6.1.4 Dokumentstyrning och hantering 
Här presenteras de viktigaste styrande dokumenten i företaget samt hur dokumenten ska 

hanteras på företaget, både elektroniskt och i pappersform. 

6.1.5 Ledningsprocess 
Beskrivning av hur ledningen arbetar. Förklaring av viktiga delar som ledningens 

representant, ledningens genomgång och interna revisioner har förklarats för att underlätta för 

företagets framtida införande av standarden. 

6.1.6 Upphandling 
Här presenterades en övergripande beskrivning hur upphandlingsprocessen gick till. 

6.1.7 Produktion 
Under denna rubrik uttalades produktionsprocessens nuvarande arbetssätt.  

6.1.8 Ekonomi och administration 
Under denna rubrik beskrivs företagets ekonomiavdelning, för hantering av fakturering, 

löneadministration mm. 

6.1.9 Beredning 
Under denna rubrik så beskrivs beredningsprocessen, som har i uppgift att färdigställa 

dokument till produktionen. 

6.1.10 Ständiga förbättringar, avvikelsehantering och reklamation 
Under detta kapitel beskrevs övergripande vad arbetsprocess gällande ständiga förbättringar. 

Kvalitetsverktyg har tagits fram till företaget som de kan använda vid förbättringsarbete. 

Verktygen beskrev syftet, samt en förklaring för verktygets funktion och tillvägagångsätt. 
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Kvalitetsverktygen var av typen: 5S, 5 varför, PDCA, pareto-diagram och fiskbensdiagram. 

Mallar i Excel skapades för att företaget lättare skulle kunna applicera verktygen. 

6.1.11 Korsreferenslista 
Under denna rubrik beskrevs skall-kraven för SS-EN ISO 9001:2008. Dessa skall-krav 

hänvisades mot företagets nuvarande arbetssätt. Korsreferenslistan skulle bidra till att 

företaget lättare kunde implementera respektive avdelning. 

6.1.12 Rekommendationer 
Under denna rubrik så presenterades önskemål som framkom under datainsamlingen. Stora 

delar av rekommendationerna baserades på svagheter företaget hade i nuläget. I slutet fanns 

en steg för steg modell som skulle hjälpa företaget vid en implementering. Steg för steg 

modellen baseras på information inhämtat från möte med SIS-expert (se Appendix III Frågor 

SIS), och från (SIS Förlag, 2010), samt önskemål från företagsledning och personal. (se 

Appendix VIII – Steg för steg modell) 
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7 Diskussion 

 Processdiskussion 7.1

Svårigheten med examensarbetet var att på en begränsad tid, få ut maximal data om 

organisationens struktur, rutiner och policy som i sin tur korsrefererades till ISO 9001:2008 

samtliga 52 krav, samt att kvalitetsmanualen skulle vara klar. För att klara av den uppgiften, 

behövs en noggrann strukturerad planering och tidplan som vi båda efterföljer, och det gjorde 

vi genom att skapa en projektplan. 

 Metoddiskussion 7.2

7.2.1 Litteraturstudier 
Något som vi uppfattade under början av fas 1 var att litteraturstudierna var relativt 

omfattande. Vi kunde uppfatta att ISO litteraturen innehöll en alltför stort mängd text som var 

ansträngande för att analysera och bearbeta. En stor risk var att mängden text som standarden 

bestod av, behövdes analyseras in på detaljnivå, så att kraven som ställdes kunde tillämpas till 

organisationen. 

7.2.2 Intervjuer 
Intervjuerna har varit till grunden till vårt examensarbete när det gäller att samla in fakta och 

information. Valet var en semistrukturerad öppen intervju modell. Tanken var att vi ville 

skapa ett förtroende hos respondenten. Metoden grundade sig i att respondenten kände tillit 

med vår undersökning, och vågade berätta ut sin egen erfarenhet inom sitt yrke. För att inte 

undersöka alltför djupt inom deras arbetsområde, var frågorna inställda på en mer övergriplig 

nivå. Denna intervjumodell gav oss det kvalitativa data som vi behövde för vår analys, men 

den krävde dock en större arbetsinsats än vad vi hade planerat. Detta bekräftas också från 

litteraturen att ju mer kvalitativ data du eftersöker, desto större arbetsinsats kräver det. De 

data som vi har fått under intervjuerna har varit blandade. Respondenter som gav hög 

kvalitativ data, var engagerade och öppna för diskussioner. Andra respondenter med 

tillbakadragande och ointresserade gensvar, var av lite sämre kvalité. Anledningen kunde vara 

att de kände sig obekväma under intervjuerna, eller på grund av att ointresse. Detta kunde leda 

till att viktig information uteslöts, eller så var respondenten bland de ”bästa” och kände att de 

inte ville dela med sig av viktig information till sina arbetskamrater. Intervjuerna bestod av 
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respondenter med blandad åldersgrupp och erfarenhet. Detta bidrog till en bättre spridning på 

svarsalternativen samt en uppfattning om hur organisationen arbetade, både överskådligt och 

med tillräcklig fördjupning gällande organisationens nuvarande kvalitetsarbete. Något vi 

uppfattande under intervjuerna var att företaget inte hade berättat för medarbetarna om det 

förändringsarbete företaget skulle genomgå. 

7.2.3 Benchmarking 
Val av benchmarking på företag genomfördes hos ett liknande företag i branschen. Mötet var 

givande och gav oss en bättre förståelse om arbetet med ISO 9001:2008. Vi blev lite 

överraskade när produktchefen påpekade att påbörja implementeringen vid produktionen och 

inte i ledningen, samt att certifieringen inte gav nöjdare kunder. Ett uppföljningsmöte var 

bokat med produktchefen där en av diskussionspunkterna var själva 

implementeringsprocessen, varför ska man börja implementeringen i produktionen? Av okänd 

anledning blev uppföljningsmötet inställt. Slutsatsen vi fick var att implementeringen av ISO 

9001:2008 gav organisationen ett bättre kvalitetsledningssystem och förbättrat infrastruktur 

kring organisationens samtliga verksamheter globalt.  

7.2.4 Möte med projekt och planeringschef 
Projekt- och planeringschefen hade många års erfarenhet när det gäller arbete med 

kvalitetsfrågor och kvalitetsledningssystem. Uppföljningsmötena var mycket givande 

eftersom han tänkte ”utanför ramarna”. Det bidrog till att väsentlig information kunde 

inhämtas. Något som diskuterades under ett uppföljningsmöte var produktchefens förslag om 

att påbörja implementeringen i produktion. Projekt- och planeringschefen föreslog att 

implementeringsprocessen borde påbörjas i ledningen genom att företaget skapar fram policy, 

mål och strategier och även att ledningen ser ett starkt syfte med införandet av ISO 

9001:2008. 

7.2.5 Möte med ISO-expert 
Det var ett intensivt lunchmöte, som var givande och lärorikt för oss att validera 

implementeringsprocessen för ISO 9001:2008, jämfört med litteraturen. Informationen från 

mötet bearbetades till en ”steg för steg” modell för företaget XX, som de kunde använda sig 

av vid en implementering av ISO 9001:2008. 
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7.2.6 Enkätundersökning 
Ett misstag från vår sida var att vi antog att de personliga intervjuerna skulle ha räckt för 

examensarbetet. Efter den andra veckan såg vi att en större spridning behövdes, för att säkra 

nuläget inom organisationen samt medarbetarnas kunskap om kvalitet. Vi fick endast in en 

handfull enkäter vilket utmynnade dålig spridning av svarsalternativen. Eftersom företagets 

anställda hade väldigt mycket att göra, så kände vi att det kanske hade varit bättre att ge ut 

enkätundersökningen i början av projektets gång. Vissa av enkätfrågorna uteslöts på grund av 

feltolkning. 

7.2.7 Observationer 
Observationer under examensarbetet resulterade i att yrkesmännen inte tar kvalitetsarbetet på 

allvar. Några gånger under examensarbetet, hade ledningen inte tillräcklig avsatt tid för 

diskussion och möten. Något som vi studenter diskuterade, var att företaget redan innan start, 

saknade en kvalitetsansvarig som studenterna kunde utbyta idéer med. 

7.2.8 GAP-analys 
GAP-analysen blev för vår del inte alls som vi hade tänkt oss. Vi gav ledningen två veckor för 

analysen men fick in bara ett fåtal när den angivna tiden var slut. Senare fick vi istället dela ut 

analysen till samtliga anställda vie epost.  

Här är några anledningar som vi har kommit fram till: 

• Medarbetarna inte fått tillräcklig information från ledningen gällande företagets 

framtida kvalitetsarbete. 

• Analysen skulle delats ut av respektive chef, med andra ord uppifrån i hierarkin, 

eftersom det är större chans att medarbetarna lyssnar på sin chef. 

• Visar oengagemang för nya förändringar/undersökningar. 

7.2.9 Workshop 
Syftet med workshop var att informera, utbilda och att säkerhetsställa att alla strävade mot 

samma mål. Ett positivt intryck som vi fick under mötet var att ledningen verkligen försökte 

samla in alla samtliga projektledare till mötet, samt att uppvisa sitt stöd för vårt 

examensarbete. Det gick till en kostnad av att mötet blev framskjuten två veckor i tidplanen, 

detta verifierar också svårigheten att sammankalla samtliga medlemmar till ett och samma 

möte inom denna bransch. Workshopen har varit ett bra diskussionsforum för presentationen 
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av vår analys och kvalitetsmanual. Dessvärre strävade diskussionerna mera åt hur företaget 

skulle få in kvalitetsmanualen i organisationen, samt hur implementeringsprocessen skulle gå 

till, istället för diskussion kring kvalitetsmanualen. 

7.2.10 Möten med företaget YY 
Vår handledare från företaget YY stod för mycket bra insamlingsmaterial och gav oss givande 

uppföljningsmöten. Företaget YY gav oss även tips och förslag på hur branschen ska arbeta.  

7.2.11 Inläsning av nuvarande kvalitetssystem BF9K 
Under inläsningen av BF9K kunde vi fastställa att, om företaget XX hade tillämpat det 

nuvarande kvalitetssystemet fullt ut, så hade eventuellt företaget varit redo för en certifiering 

av ISO 9001:2008. Anledningen är att BF9K bygger på krav från ISO 9001. Det fanns färdiga 

mallar och checklistor som var för omfattande, för företaget att tillämpa. Detta kunde också 

vara en bidragande orsak till att ingen efterföljde det nuvarande kvalitetssystemet. 
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8 Slutsats och rekommendationer 

 Slutsats 8.1

I detta kapitel redovisas omfattningsfrågorna (se kap 1.3 Omfattning).  

Vilka kvalitetsmodeller efterföljer företagets personal? 
Idag har företaget XX ett kvalitetssystem från BF9K samt kvalitetsmaterial från företag YY. 

Modellerna är baserade på ISO 9001 och ISO 14001 som i sin tur har grundat sig på att 

företaget har gott om material från nuvarande kvalitetssystem för att kunna arbeta 

kvalitetsinriktat.  

Hur är relationen mellan de olika avdelningarna, leverantörer och externa 
kunder? 
Relationen mellan yrkesmän och ledningen är en aning ansträngd. Anledningen är att 

utformningen av arbetsplatsen är geografiskt utspridd, eftersom arbetet är projektbaserat och 

sker ute på ”fält”. Kommunikationen mellan yrkesmännen och projektledarna fungerar 

skapligt. En av orsakerna kan vara att golvproduktion ligger sist i entreprenadskedjan, vilket i 

sin tur kan leda till korta beslutstider och stressiga arbetssituationer för både yrkesmän och 

projektledare. Enligt enkätundersökningen och kundundersökningar framkom det att 

relationen mellan leverantörer och kunder var mycket goda.  

Hur skall kvalitetsmanualen vara uppbyggd, vilka krav som ställs och storlek? 
Kvalitetsmanualen ska vara anpassad enligt företagets storlek och verksamhet. Användningen 

av kvalitetsmanualen kan variera. Den kan användas internt för att ge medarbetarna en bild 

över verksamhetens olika avdelningar samt vid utbildning. Kvalitetsmanualen kan även 

användas vid företagspresentation till externa kunder. Kraven som ställs på kvalitetsmanualen 

är att: 

• Levande dokument. 

• Uppfylla kraven från ISO 9001:2008. 

• Kvalitetsmanualen ska följa efter en röd tråd. 

• Omfatta företagets processer. 

• Överskådlig processkartläggning av organisationen. 
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Vilka risker kan framstå vid implementering av ISO 9001:2008? 
Det finns olika risker förknippade med implementering av ISO 9001:2008.  

Några påverkande faktorer: 

• Bristande engagemang från ledningen. 

• Ledningen måste bevisa ett starkt syfte med implementering av en ISO 9001:2008. 

• Samtliga medarbetare måste förstå betydelsen av förändringarbetet. 

• Implementering av felaktiga processer. 

• Företaget missbedömer hur mycket resurser som egentligen krävs för en 

implementering. 

Vilka framgångsfaktorer kan uppstå vid implementering av ISO 9001:2008? 
Implementering av ett nytt kvalitetssystem kan vid början kännas tungt för företaget, att införa 

nya arbetsrutiner och mera dokumentation är både tids- och resurskrävande. Några 

framgångsfaktorer som förknippas med ett kvalitetsledningssystem är: 

• Välstrukturerat och standardiserat arbetssätt  

• Nöjdare kunder 

• Nöjdare medarbetare 

• Bättre intern kommunikation 

• Processinriktad verksamhet 

• Ordning och reda 

 Rekommendationer 8.2

Kapitlet baseras på rekommendationer till företag, hur det ska gå tillväga vid ett fortsatt arbete 

med ISO 9001:2008 samt rekommendationer till studenter som utför liknade projekt. 

8.2.1 Rekommendationer till företag 
För rekommendationer till företag som funderar på att införa ett nytt kvalitetsledningssystem, 

har en ”steg för steg”-modell skapats fram. Modellen beskriver en metod för hur företaget ska 

gå tillväga vid en implementering av ISO 9001:2008. (se Appendix VIII – Steg för steg 

modell) 
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8.2.2 Rekommendationer till studenter 
Rekommendationer till studenter med framtida arbete inom liknande arbetsområde, är att inte 

fokusera allt för mycket på standarden i början av arbetet. Det man kan göra är att lära sig 

standarden lite övergripligt hur den fungerar. Något som kan vara värt att fokusera på i början 

är att försöka förstå hur verksamheten fungerar. Ett annat tips är att börja med att intervjua 

ledningen, sedan personer som arbetar längst ned i hierarkin.  Avslutningsvis förstår man 

samspelet mellan de olika avdelningarna, som kan kopplas mot ISO-standardens krav. Om ni 

ska utföra en GAP-analys samt enkätundersökning, gör detta i god tid, för det kan ta längre tid 

än ni tror. Något som ni ska ha i åtanke är att själva implementeringsprocessen är ett jobbigt 

arbetsmoment som kräver både engagemang från ledning och medarbetare. 
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Appendix I - Benchmarking 

Bakgrund: 
Frågorna till detta möte har framställts genom brainstorming, granskning av litteratur och 

faktainsamling i form av intervjuer på företaget.  Syftet är att vi skall få en bättre förståelse 

hur arbetet med implementering kan gå till, samt hur företaget har upplevt arbetet med 

införandet av ISO 9001:2008. 

 

Diskussionsunderlag: 

1. Hur började ni med införandet av ISO 9001:2008? 

Samhället ställde krav om certifiering för att kunna delta i framtida projekt. Hela ISO 

certifieringen skall beskriva på hur man arbetar idag, en beskrivning av verksamhetspolicyn. 

Bra att börja implementeringen ISO vid produktionen. Sedan gäller det att tala om för alla, om 

att företaget skall ISO-certifiera sig(syftet). Ta fram rutiner och standardiseringar för 

produktionen. Se till att ha bra informationsflöde.  

2. Vilka är det största riskfaktorerna med implementering av ISO 9001:2008 som ni 
har upplevt?  

Att kunna uppfölja ISO 9001:2008 samt att hela ledningsgruppen skall arbeta succesivt med 

att leda vidare till yrkesmännen. Annars finns det risk att hela implementeringen kan hamna i 

ett pappershög. 

3. Hur länge fortlöpte arbetet med implementering av ISO 9001:2008? 

Tog ca 3-4 år innan företaget blev ISO-certifierat.  

4. Hur går kvalitetsarbetet nu, interna revisioner? Hur ofta? 

Intern revision: 2 gånger per år, ett problem som kan dyka upp är att allt som man har kommit 

överens om saker och ting, måste få det gjort.  

Extern revision: 1 gång om året. 

PM-märkning: 1 gång per år från en tredjepartscertifiering.  
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5. Arbetar ni efter en kvalitetsmanual?  

Kvalitetsmanualen är ett huvuddokument. Manualen består av processkartor som ger läsaren 

en bra grafisk överblick samt tydlig struktur. Någonting annat bra att ha i kvalitetsmanualen är 

strategiska planer. Exempelvis att kunna planera 3-5 år framåt (strategiska planer). Det är 

oerhört viktigt att planera framtiden med fokus på strategi och kundfokus. Ett annat viktigt 

kapitel är kundkontakter (återkopplingssystem) & reklamationer (reklamationssystem). 

(uppföljning) 

Verksamhetspolicy, Miljöaspekter, Lagar och andra krav, som man måste ständigt uppdateras 

eftersom det händer så mycket saker hela tiden i samhället 

Verksamhetsmål, ska följa den röda tråden, kommunikation och information, utbildningar 

inom företaget. 

Juridiken inom branschen är OERHÖRT VIKTIGT enligt företaget. 

 

6. Hur gör ni vid nyanställning? Pärm, checklistor etc.? 

Det finns dokumenterade underlag för nyanställningar, rutiner för tillvägagångssätt som 

uppfyller ISO-standarden. 

7. Hur mäter ni kundnöjdheten? Kundenkäter? Hur hanterar ni positiv/negativ 
feedback? 

Kundenkäten är anonym och, redovisas på kickoff evenemang. På kickoffen så redovisas vad 

som är bra gällande produktens kvalité. Det svåra är att man måste veta vad man skall mäta 

på. Företaget använder sig av undersökningar i form av telefonsamtal eller 

enkätundersökningar. Statistiken på kundenkäterna visas på evenemangen i form av 

stapeldiagram för alla anställda. 

8. Hur sker kommunikationen mellan de anställda? Förbättrades den vid 
införandet? 

Vid införandet av ISO 9001:2008 fick man fram en bättre struktur inom organisationens olika 

delar.  

9. Använder ni checklistor, standardiseringar? 
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Man använder mycket standarder i produktionen, olika arbetssystem exempelvis, min och 

max kurvor för beräkningar(toleranser). Hamnar man utanför toleranserna då måste man ta 

reda på vilka faktorer som är beroende. 

10. Avvikelsehantering? Egenkontroller? Uppföljning av avvikelserapporter? 

Företaget har en egen uppföljning eller avvikelserapportering. Om fel sker i produktion skrivs 

en avvikelserapport. Företaget har även en tidsgräns när avvikelsen sak vara åtgärdad. 

Historiskt sett att man jobbat efter principen, att tänka på personalens välbefinnande, därför 

satsar företaget på fast månadslön. (Minska mer sjukskrivningar, stress, mobbning) 

11. Hur arbetar ni med ständiga förbättringar? 

Genom att arbetar fram mycket om kundattityd och undersökningar. Mycket feedbacks från 

egenkontroller och produktion som efterföljs.  

Kundenkäter = Har 2 kickoff, där man sammanställer för alla.  

Personalenkäter = 1 gång om året, frågor gällande om personalens välbefinnande; hur de mår, 

vad som är dåligt, kränkta, stress, sjukdom. (Enkät för anställda). 

12. Vad har certifieringen bidragit till? Nöjdare kunder? Smidigare processer? 
Bättre kvalitet? 

Nöjdare kunder, tror inte det, man får både ja och nej. Att vi har ett certifikat är bra, speciellt 

när man skriver in avtal. Bra att ha rutiner. Verksamheten har en egen slogan för alla anställda 

att ”luta sig tillbaka mot”. Vi skall se till att kunden växer.  
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Appendix II – Möten med projekt- och planeringschef 

UM-möte 22/3 

• De viktigaste delarna som togs upp under mötet var, hur viktigt det är med att 

ledningen har ett syfte bakom införandet av ISO 9001:2008.  Ledningen måste sprida 

sitt engagemang neråt, för att implementeringen ska bli så bra som möjligt  

• Vid förändringsarbeten måste även människors beteenden räknas in  

• Bra om företaget utser en kvalitetsansvarig 

• Viktigt att kundens krav följs upp, vad gjordes rätt, vad gjordes fel? 

• Viktigt att företaget bygger upp kvalitetsmål, kvalitetspolicy och strategier 

UM-möte 5/4 

• Dokumentstyrning 

• Kvalitetspolicy, företagets mål och vision. Policyn ska vara ett verktyg att jobba med i 

vardagen, 

• Jämförelse av nuvarande kvalitetssystem mot ISO 9001:2008. 

• Processkartläggning är ett bra verktyg för kvalitetsmanualen. 

• Leverantörsarbete. 

UM-möte 12/4 

• Kategorisering av avvikelser 

• Värdering av avvikelser, hur mycket kostnad medför fel? 

• Kvalitetsmanualen (utkast) 

UM-möte 2/5 

• Kvalitetsmanualens disposition 

• Start och stop datum för implementeringsprocessen 

• Viktigt att hitta nyckelpersoner i respektive avdelning som brinner för kvalitetsarbetet 
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Appendix III – Frågor SIS 

1. Verktyg och hjälpmedel till ISO 9001:2008, finns det mer att 
rekommendera?(GAP-analys, PDCA, kvalitetsmanual) 

2. Implementeringsplan, hur får man lättast in kvalitetsmanualen? Var 
börjar vi? 

3. Största risker för implementeringen eller som de flesta misslyckas 
med. 

4. Dokumenthantering, styrning 
5. Beräkning av kvalitetsbristkostnader, som utgångspunkt för 

förbättringar. 

Implementeringsprocess: 

[1. Kartlägg anspråk] Innan man börjar med att certifiera sig med ISO 

9001:2008, måste man ha en ledning som verkligen tar arbetet på allvar. Att ha 

en/flera personer som sköter ledningssystemet och som står VD:n väldigt nära, 

gärna med akademisk bakgrund.  

Man arbetar efter kvalitet; kvalité för både det interna kunderna och externa 

kunder. Man kartlägger olika anspråk, exempelvis klassificera kunderna, vilka 

skall man prioritera, identifiera intressegrupper(kundgrupper). 

[2. Upprätta policy] Här gäller det att upprätta organisationens strategi. 

Definiera mål, tänk för att det skall vara möjligt att utföra, bygga ut 

målstyrningen. Värderingar, vision, policy. 

[3. Planera verksamheten] Börja bygga upp ledningssystemet, vem gör vad, 

och vad ska vi börja någonstans? Säkra upp resurser så att man kan hantera detta 

på ett smidigt sätt redan från början, så att man tjänar in det långsiktigt. Planera 

in vilka avdelningar man har fokus på, processer rutiner, riktlinjer. 

[4. Genomförarbetet] Välj rätt system att arbeta mot, tänk på att man arbetar 

med människor(komplext).  

[5. Följ upp resultatet] Enkätundersökningar, mätbara resultat 
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Övrigt:  

• Att få ledningen att bli intresserad genom att lägga fram en strategi-
process. 

• Fokusera på det som är viktigt, inte det som är dåligt 
• Viktigaste framgångsfaktorn: Högsta ledningen tar sitt självklara ansvar 

för ledningssystemet. 
• Ärendehanteringssystem (dokumenteringssystem) är rekommenderat från 

SIS. 
• Överlämningen, oftast problem för företaget.  
• Kundundersökningar på smidigaste sätt, inte vara allt för svårt. 
• Ledningens genomgång; Ledningsgruppen-> system för uppföljning, 

fokusera inte för mycket på ISO-certifikat. Ett bra system bygger på det 
man har valt till fokus på.  

• Kvalitetsansvarig kommer i regel att behöva lägga ned 1-2 dagar i veckan 
för att införandet ska bli genomförbart. 

• Ungefär en ökning av 1-2 % vinstmarginalen krävs för att täcka de 
förluster som implementeringen kräver. 
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Appendix IV - Enkätundersökning 

Enkätundersökning för anställda på företag XX 
Syfte: 

Syftet med denna enkät är att vi skall få en bättre förståelse hur ni arbetar idag samt vad ni har 

för kännedom om kvalitetsarbetet. Huvudfokus i ISO 9001:2008 är att man skall prioritera 

kunden i första hand och att ständigt förbättra sig. 

Då vi vill få fram så ärliga svar som möjligt, är denna enkät anonym. 

1. Vad tänker du på när du hör ordet kvalitet? 

 

 

2. Hur uppnår man god kvalitet? 
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3. Hur kvalitetssäkrar du ditt arbete idag? 

 

 

 

4. Hinner du med att göra egenkontroller efter varje avslutat arbetsmoment?  

Ja  Nej    

 

 Om du svarat nej på ovanstående fråga, varför? 

 

 

  



IX 

  

 

5. Tycker du att ni prioriterar kunden i första hand? 

Ja  Nej   

 

6. Känner du till ISO 9001:2008? 

Ja  Nej  

 

Om du har svara Ja, tror du att detta kommer försvåra ditt nuvarande arbetssätt? 

 

Ja  Nej 

7. En standard är ett tillvägagångsätt som beskriver hur man kan jobba på ett smidigare 

sätt. Ett exempel, är att vi stannar när det blir rött ljus vid ett övergångsställe. 

Vilka nuvarande arbetsmoment skulle du vilja standardisera? 
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8. Vad är ständiga förbättringar enligt dig? 

 

 

9. Om företag XX arbetar på ett kvalitetsinriktad arbetssätt, tror du att det kommer att 

gynna företaget? 

Ja  Nej 

  

 Varför tror du det? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Appendix V – GAP-analys 

GAP-analysen har i uppgift att framhäva det nuvarande läget mot ett önskat läge inom 

organisationen. Metoden baseras på att den utfrågade får svara på 8 påståenden.  

Svaret markeras med ett kryss inom intervallet för varje påstående, gällande för båda nuläget, 

och det önskade läget. Undersökningen sker anonymt. 

Påstående: Nuläge (1-10) 

1 = Stämmer inte alls 

10 = Stämmer mycket väl 

Önskat läge (1-10) 

1 = Stämmer inte alls 

10 = Stämmer mycket väl 

[1]Kundernas krav och 

förväntningar är kända för samtliga 

anställda 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

[2]Ledningen ger de anställda en 

tydlig bild av förutsättningar och 

utvecklingsmöjligheter för företaget 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

[3]Alla anställda är engagerade 

med företagets utveckling 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

[4]Organisationen är duktig på att 

utveckla och arbeta med tydliga 

arbetssteg/processer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

[5]Alla processer i organisationen 

hänger ihop - sinsemellan och med 

företagets mål och strategier 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

[6]Ständiga förbättringar är ett 

viktigt mål för företaget 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

[7]Hur uppföljs verksamhetens 

kvalitetsbrister, ex kundklagomål, 

avvikelsehantering 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

[8]Företaget utvecklar strategiska 

samarbeten med leverantörerna för 

att skapa värdeökning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Appendix VI – Sammanställning GAP-analys 
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Appendix VII – Kvalitetsverktyg mall 

Kvalitetsverktyg – mall 
Namn 
Här beskrevs namnet på kvalitetsverktyget 

Syfte 
Syftet om vad kvalitetsverktyget bidrog till  

Omfattning 
Vem som var ansvarig för att kvalitetsverktyget blev tillämpbart. 

Tillvägagångsätt 
Tillvägagångsätt hur verktyget genomfördes. 

Bild 
En eventuell bild på ur verktyget var uppbyggt för en lättare illustration för läsaren. 
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Appendix VIII - Steg för steg modell 

Steg för steg modell för implementering av ISO 9001:2008 
 
Steg 1 – Planera verksamheten 

• Ledningens engagemang 

Se till att ledningen har ett starkt syfte med att certifiera sig mot ISO 9001:2008. 

Ledningen ska berätta för sina medarbetare varför ett kvalitetssystem ska införas.  

Ett starkt syfte bidrar till medarbetarnas intresse och detta skapar också medarbetarnas 

engagemang. Beslutet ska vara helhjärtat.  

• Policy, mål och visioner 

Ledningen skall tydliggöra och definiera organisationens verksamhetsidé, vision, 

kvalitetspolicy och strategier. Strategiska beslut inför framtiden för deras tjänster eller 

produkter. 

• Ledningens representant 

Ledningen ska utse en kvalitetsansvarig för arbetet som ska vara huvudansvarig för 

kvalitetsarbetet. 

 

• Planera verksamheten 

Planera verksamheten efter följande områden: 

1. Roller och ansvar. 

a. Välj ut nyckelpersoner i respektive avdelning som ser vinsten med 

förändringsarbetet. Personen kommer vara en kontaktperson för varje 

avdelning på företaget. Dessa nyckelpersoner kommer att ingå i en 

kvalitetsgrupp där de är en förmedlare mellan kvalitetsansvarig på företaget 

och medarbetarna på respektive avdelning. 
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2. Planering 

a. Skapa fram en överskådlig planering på hur implementeringsprocessen ska 

gå till. Var ska vi börja?  

b. Utför en GAP-analys för att fastställa nuläget och var någonstans vikten 

skall läggas(se Appendix V – GAP-analys). Använd kvalitetsmanualen 

som ett verktyg för att få större förståelse på hur verksamheten fungerar i 

nuläget, och mot kraven som ISO 9001:2008 ställer. Fokusera på det som 

är viktigt inte på det som är dåligt. 

3. Riktlinjer 

a. Kvalitetsgruppen tar fram mål och delmål med den kvalitetsansvarige för 

verksamhetens viktigaste processer.  Målen bör vara mätbara.  

Välj lämplig detaljnivå, ”Less is more”. 

b. Kommunicera ut policy, mål, visioner till hela företaget. Företaget måste 

förstå syftet med införandet av ett nytt kvalitetsledningssystem. 

4. Processer 

a. Fastställ företagets huvudprocesser, stödprocesser och styrande processer 

och den samverkan som krävs för att uppnå kvalitetsmålen.  Kartlägg 

verksamhetens processer och hur de samverkar Samla ledningsgruppen för 

implementeringen till ett möte där kvalitetsgruppen är närvarande. 

5. Rutiner 

a. Se över företagets rutiner, behövs standardisering?  

6. Instruktioner 

a. Behövs instruktionerna ändras så de passar kraven som standarden ställer? 

Steg 2 – Genomför arbetet 

1. Utför Workshop 

a. Samla företaget till ett möte där kvalitetsansvarig berättar hur arbetet kommer 

att gå till.  Utför en workshop med varje avdelning, nyckelperson och 

kvalitetsansvarig för att utbilda personalen i de nya arbetsrutinerna. Viktigt att 

förklara för sina medarbetare vikten med förändringarna. Syftet!! 
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2. Välj arbetsmängd med fokus på vad verksamheten klarar av 

a. Tänk på att inte fokusera på alldeles för många punkter åt gången för att det 

finns risk att arbetsbördan blir för stor för medarbetarna och detta kan resultera 

negativ effekt vid införandet. 

b. Fokusera inte för mycket på ISO standarden i sig, försök få arbetssättet att bli 

en naturlig del i vardagen. 

 

Steg 3 – Studera resultatet 

1. Styr kvalitetssystemet!  

a. Organisationen ska fokusera på att leverera kundtillfredsställelse. Företaget 

måste övervaka och mäta hur väl deras kvalitetssystem fungerar. Detta utförs 

genom interna revisioner som utförs av ledningens 

representant(kvalitetsansvarig). Ta fram nyckeltal för att jämföra resultat. Ser 

resultaten bra ut så kan företaget ta in ett certifieringsorgan som kan 

genomföra en certifiering. 

 

Steg 4 – Lär av resultatet 

• Förbättra det nuvarande systemet. Ta lärdom av certifieringen! Vad bör vi förbättra i 

organisationen? Kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar. 

 

 

 

 


	Rapport framsida
	SLUTRAPPORT

