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Sammanfattning 

Detta examensarbete utfördes på företaget Tälje Glidlager AB i Södertälje som är en mindre mekanisk 
verkstad. Företaget vill certifiera sig enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008, då de misstänker att 
kunder i framtiden kommer kräva att verksamheten innehar ett certifikat enligt en kvalitetsstandard. 
Avsikten med detta examensarbete var att undersöka vad ett mindre producerande företag kan tjäna på 
att bli certifierade enligt ISO 9001, undersökningen avser både interna ‐ och externa processer. 
Framförallt externa processer med kunder.  
Arbetet har grundats på kvalitativ datainsamling som främst innefattar intervjuer med Tälje Glidlager 
och deras största kunder samt litteraturstudier. Granskning av ISO 9001 standarden utgör majoriteten 
av litteraturstudierna.  
Utöver detta genomfördes en workshop med ledningen hos företaget för att introducera viktiga 
element av ISO 9001. Workshopen ledde till utvecklingen av företagets interna mål. Dessa mål 
jämfördes med kraven som ställs i ISO 9001, för att få en uppfattning om kraven kan användas för att 
uppnå målen.  
Författarna anser att ISO 9001 leder till att Tälje Glidlagers interna processer kommer att effektiviseras 
och att standarden är ett bra verktyg för att uppnå de utarbetade målen. 
Befintliga kunder ser ingen omedelbar vinst i att företaget certifierar sig men de kommer kunna dra 
nytta av ett effektivare och fördjupat samarbete med förbättrad kommunikation. Nya kunder kommer 
kunna använda certifikatet som en garanti på att Tälje Glidlager levererar det som beställts och att 
företaget har kontroll över sina processer. Vilket i sin tur leder till nya kunder. 
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Abstract 
This thesis was carried out at Tälje Glidlager AB, which is a small mechanical workshop in 
Södertälje. The company has an ambition to become certified according to the ISO 9001:2008 
quality standard. Because they suspect that in the future, customers will require that the business 
holds a quality certificate. 
The purpose of this study was to explore how a small manufacturing company can benefit from 
becoming certified according to ISO 9001, the study refers to both internal and external 
processes. In particular, the external processes involving customers. 
The work has been based on qualitative data collection, mainly by interviews with Tälje 
Glidlager, their largest customers and by literature studies. Review of ISO 9001 standards 
represents the majority of the literature studies. 
In addition, a workshop was held with the management of the company to introduce the key 
elements of ISO 9001. The workshop led to the development of organization goals. These goals 
were compared with the requirements set by ISO 9001, to get an idea if	the requirements can be 
used to achieve these objectives. 
The authors believe that ISO 9001 will lead to improvement of the company’s internal processes, 
and that the standard is a great tool for achieving the objectives elaborated. 
Existing customers do not see an immediate profit if Tälje Glidlager becomes certifies, but they 
will benefit from a more efficient and enhanced cooperation with improved communication. 
New customers will be able to use the certificate as a guarantee that the company delivers what 
is required and that it has control over its processes. This will lead to the acquirement of new 
costumers. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Tälje Glidlager AB (i rapporten refererat till som ”TG”) är ett gammalt företag som tillverkar glidlager i 

brons. 2012 genomgick företaget ett generationsskifte där en ny VD tillträdde. Företaget tillverkar 

mot grossister som är certifierade enligt ISO 9001. Den nya ledningen förutspår att TG i framtiden 

kommer behöva certifiera sig, i enligheten med en kvalitetsstandard, för att behålla nuvarande 

kundrelationer och för att vara konkurrenskraftiga vid expansion av verksamheten.  

Nuvarande ledning ser fördelar med att arbeta mot en kvalitetsstandard för att utvecklas som 

företag och för att säkerställa produktion av kvalitativa produkter. Det anses även lämpligt att 

påbörja arbetet mot certifiering av ISO 9001, eftersom man nu är i ett tidigt stadium av den nya 

organisationen.  

 

1.2 Problemformulering 
Eftersom TG vill certifiera sig enligt ISO 9001, avser detta examensarbete att undersöka om en 

certifiering leder till företagets målsättningar. 

Kan befintliga kundrelationer stärkas vid ett eventuellt genomförande? 

Leder certifieringen till ökad konkurrenskraft och/eller nya kunder? 

 

1.3 Mål 

 
Examensarbete omfattar att identifiera nuläget hos TG för att sedan jämföra det med kraven från ISO 

9001. Detta för att kunna identifiera potentiella förbättringar. För själva certifieringen krävs dock 

inga förbättringar, det som krävs är ett dokumenterat ledningssystem och en plan för förbättringar.  

Den potentiella kundnyttan som en certifiering hos TG eventuellt skulle innebära identifieras genom 

att undersöka följande: 

 Vad tjänar kunderna på jämnare kvalitet/spårbarhet? 

 Vad tjänar kunderna på bättre kvalitet? 

 Hur påverkar kvalitetsförändringen ordersammansättningen till TG? 

 Undersöka kundens förväntningar gällande underleverantörers kvalitetsarbete? 

 Hur påverkar certifiering kundernas relationer till sina kunder (nästa steg i 

leverantörskedjan)? 

 Minskar kunderna sina kostnader? 

 Finns det trender som tyder på att fler företag prioriterar samarbete med ISO certifierade 

leverantörer.  
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Utifrån detta bör arbetet leda till ett underlag som ger företaget perspektiv på vad en  

ISO 9001 certifiering innebär i form av både nytta och genomförande. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

 Detta examensarbete behandlar ej upprättandet av ett kvalitetsledningssystem hos Tälje 

Glidlager, begränsning görs att endast identifiera konsekvenserna av att motsvara kraven i 

ISO 9001. 

 Examensarbetet omfattar en övergripande kartläggning av arbetsprocesser och rutiner dock 

kommer dessa inte beskrivas i detalj. 

 

1.5 Företagsbeskrivning 
 

Tälje Glidlager AB grundades 1990 i Södertälje, de tillverkar främst svarvade detaljer i olika 

bronslegeringar, såsom glidlager, bussningar och flänsar. Verksamhetens affärside är att tillverka 

kundanpassande produkter i brons och mässingslegeringar bestående av korta serier med hög 

leveransprecision och kvalitet. Företaget består av tre anställda, två operatörer och en verkställande 

direktör. Eftersom företaget är relativt litet är den verkställande direktören också aktiv i 

produktionen. I samband med ett generationsskifte 2012 tillsattes en ny VD tillika den nye ägaren av 

bolaget. Även en ny operatör anställdes i samband med att VD:n tillträdde. Dessa två har med sig 

fleråriga arbetslivserfarenheter från ett större tillverkande företag med ett etablerat 

kvalitetsledningssystem. Detta innebär att verksamheten nu granskas med nya ögon och gamla 

arbetsmetoder och rutiner ses över. Tälje Glidlager omsätter i dagsläget cirka fem miljoner kronor 

per år. 
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2 Metod 
 

2.1 Vetenskaplig ansats 
 

Detta examensarbete följer en teleologisk ansats. Telelogi syftar till aktiviteter med hänvisning till 

dess slut istället för dess utgångspunkt. Alltså är en teleologisk förklaring orsaken till varför vissa 

aktiviteter utförs, genom att beskriva vilken nytta aktiviteten bidrar med. Kenny skriver i sin bok 

Västerlandets filosofi ett exempel på detta: "Om någon frågar oss varför vi går på en promenad 

svarar vi: för att hålla oss friska". I denna undersökning tolkas aktiviteten som ett införande av ISO 

9001. Det som skall undersökas är om denna aktivitet uppnår Tälje Glidlagers mål, exempelvis att 

stärka nuvarande kundrelationer, öka sin konkurrenskraft och säkerställa kvalitet. (Kenny, 1998) 

I detta fall utgår arbetet från att Tälje Glidlager vill certifiera sig enligt ISO 9001. Författarna avser 

därför att identifiera om certifiering enligt ISO 9001 är en lämplig metod för att uppnå TG:s interna 

mål. Detta ska göras genom att identifiera vad en certifiering kan ge för fördelar ur ett 

kundperspektiv, samt om det kan leda till en ökad konkurrenskraft vid expansion av verksamheten. 

Den interna vinningen och ansträngningen som krävs att upprätta ett kvalitetsledningssystem ska 

också undersökas.  Detta avses leda till ett resultat som illustrerar vad som är nyttan med att införa 

ISO 9001 hos TG. 

Det finns två vetenskapliga huvudriktningar, positivism och hermeneutik. Positivism grundar sig i att 

dra slutsatser genom logik och empirisk säkerställd fakta, medans hermeneutik snarare grundas i 

analys, tolkning och förståelse. Denna studie har ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innebär att 

resultat har framkommit via författarnas egna analyser och tolkningar. (Thurén, 2009) 

För att dra slutsatser i forskningsstudier finns det i huvudsak två olika metoder att tillämpa, deduktiv 

metod och induktiv metod. En deduktiv metod är när man utgår från en hypotes för att avgöra om 

den stämmer eller inte, vid en induktiv metod drar man slutsatser baserat på information och 

erfarenhet. Denna studie är av induktiv karaktär, vilket innebär att det är en hypotesgenerande 

studie. (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

 

Eftersom detta examensarbete är en fallstudie innebär det att undersökningen reflekterar en 

begränsad del av problemet. Detta innebär att resultatet inte kommer vara generellt tillämpbart, 

däremot kommer det vara av nytta för företaget där studien genomförts. Emellertid är 

förhoppningen att företag i liknande situation som TG finna detta examensarbete relevant. 

(Bell, 2005) 
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2.2 Datainsamling 

 
Problemformuleringens utformning i kombination med den teleologiska ansatsen begränsar 

möjligheten till användandet av kvantitativa metoder, varför datainsamlingen huvudsakligen baseras 

på kvalitativa metoder. Kvalitativ forskning karakteriseras av datainsamling i form av sociala 

interaktioner, intervjuer, observationer o.s.v. Detta innebär att kvalitativ forskning baseras på 

forskarens egna tolkningar och reflektioner. Dessa metoder skiljer sig från kvantitativ forskning då 

kvantitativ data snarare kan betraktas som statistiskt underlag. (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

Författarna anser att kvalitativ datainsamling lämpar sig väl i denna studie, orsaken är att mycket av 

det som skall undersökas består av personers/företags allmänna uppfattningar och åsikter angående 

samarbete med underleverantörer  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 ISO 9000 

 
Olika typer av standards har funnits i flera hundra år, men under andra världskriget införde den 

amerikanska militären många utvecklade standarder. En av de mest omfattande var den så kallade: 

MIL-Q-9858A vilken var ett kvalitetsledningssystem som lade grunden för North Atlantic Treaty 

Organisation (NATO). Efter kriget fortsatte man att använda kvalitetsstandarder i civila industrier. 

Dessa standarder skiljde mellan Amerika där privata företag införde egna standarder och Europa där 

standarder främst infördes på statlig väg. Självfallet blev resultatet att standarder blev 

motsägelsefulla vid utbyte av varor internationellt.  

De mest enhetliga standarderna producerades i Storbritannien som låg i framkant. Storbritannien 

utvecklade nationella standarder för kvalitet baserade på den amerikanska militärstandarden som 

användes på regeringsnivå. De gjorde även reklam för fördelarna med att använda en enhetlig 

standard och uppmuntrade även företag i privat sektor att börja använda den. Denna standard blev 

sedan den ledande standarden vid bildandet av den europeiska gemenskapen senare unionen (EU). 

Standarden ISO 9000 var nästan identiskt och skapades samtidigt av ett konsortium kallat 

International Organization for Standardisation (ISO) bestående av 110st nationella standarder.  

Det enda syftet med skapandet av ISO 9000 var att sätta samman en internationell standard och 

förenkla den internationella handeln av varor och tjänster. (Johnson, 1998) 

För att bli certifierade enligt en ISO standard behöver ett certifierande organ utföra en revision hos 

de företag som ansöker om ackreditering. Dessa organ har i sin tur blivit ackrediterade att få utföra 

certifieringsrevisioner från den svenska myndigheten SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och 

teknisk kontroll). 

Det finns flera olika typer av ISO standarder, det finns t.ex. specifika standarder för arbetsmiljö, 

riskhantering, etc. Det finns också ISO standarder som är branschspecifika. I ISO 9000 familjen som 

inte är bransch specifika finns det tre olika standarder, ISO 9000, 9001 och 9004.  

 

ISO 9000 beskriver principer för kvalitetsledning och terminologin för kvalitetsledningssystemet.  

Denna standard grundas i åtta principer för kvalitetsledning (Standardization E. c., 2005): 

 Kundfokus  

 Ledarskap 

 Medarbetarnas engagemang 

 Processinriktning 

 Systemangreppssätt för ledning 

 Ständig förbättring 

 Faktabaserade beslut  

 Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 
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ISO 9001 specificerar olika krav som en organisation behöver uppfylla för att nå kundtillfredsställelse 

med hjälp av kvalitetsledningssystemet. Kraven i ISO 9001 är baserade på de åtta ledningsprinciperna 

som uttrycks i ISO 9000. Kraven från ISO 9001 delas upp i fem huvudkapitel (Standardization E. C., 

Svensk Standard, SS_EN ISO 9001:2008, 2008):  

 

 

 Ledningssystem för kvalitet 

 Ledningens ansvar 

 Hantering av resurser 

 Produktframtagning 

 Mätning, analys och förbättring 

 

 

Figur 1: Modell av ett processbaserat ledningssystem (ISO 9001:2008) 

 

Standarden riktar sig främst mot effektiviserade processer och kundnöjdhet. Det främsta målet är att 

ett certifierat företag kan hålla en jämn kvalitet på produkterna och att produkten skall hålla just den 

kvalitetsnivån/specifikation kunden efterfrågar. Detta leder till ökad kundnöjdhet. 

 9004 är till för vägledning och innefattar verkan och effektivitet hos kvalitetsledningssystemet, en 

stor del av standarden omfattas av egenbedömning.  
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Vid implementering av ett kvalitetsledningssystem ska man inför revisionen inte ha börjat införa 

förbättringsåtgärder. Det lämpligaste är att göra utförlig beskrivning av nuläget och planera vad som 

ska göras i form av organisationsmål och förbättringar. När man inför ett ledningssystem för kvalitet 

är det viktigt att inte förvänta sig kortsiktig vinning, kvalitetsförbättringar bör analyseras i ett 

långsiktigt perspektiv. Detta eftersom kvalitetsledningssystemet måste vara väl etablerat i 

verksamheten för att uppleva fördelarna.  

 

3.2 Kvalitet 
 

Kvalitet kommer ursprungligen från det latinska ordet "QUALITAS" och betyder "egenskaper". Ordet 

kvalitet har de senaste årtiondena fått en bredare innebörd, exempelvis kan bra eller dåliga 

produktegenskaper uttryckas i form av bra eller dålig kvalitet. Ibland används uttrycken stålsorter 

och stålkvaliteter synonymt. En definition på kvalitet som formulerades av Joseph Juran är 

"lämplighet för sitt syfte", detta är en kundfokuserad definition. En senare definition formulerad av 

Edwards Deming är att "Quality should be aimed at the needs of the costumer, present and future". 

Denna definition påpekar ytterligare en aspekt av kundfokusering, vilket är att identifiera framtida 

kunder och deras behov och förväntningar. Genichi Taguchi definierade kvalitet på ett sätt som visar 

kopplingen till konsekvenser av produkter även för de som inte är de huvudsakliga användarna. Han 

beskrev kvalitetsbrister som, "samhällets totala förluster orsakade av produkten efter dess leverans". 

Denna definition kan uppfattas tillhöra området hållbar utveckling, eftersom man talar om förluster i 

samhället. (Bergman & Klefsjö, 2011) 

En vanlig definition för kvalitet idag är att "en varas eller tjänsts kvalitet är dess förmåga att 

tillfredsställa kundernas behov och förväntningar". För kunden är dock ofta behovet okänt innan ett 

företag belyser det samma. Elektronik branschen är ett bra exempel på detta. I denna bransch 

känner inte kunder till tekniska aspekter i produktutvecklingen vilket gör att det är svårt att veta vilka 

behov som ens är möjliga att uppfylla. 

 

Idag speglar främst kvalitet att sätta kunden i fokus och att alltid utgå från kundens behov och 

förväntningar vid tillverkningsprocessen av en produkt. Varje gång man misslyckas med att uppfylla 

kundens förväntningar resulterar det i en kunduppfattning om fel eller dålig kvalitet. Alltså är risken 

överhängande att kunden nästa gång anlitar en annan verksamhet, för att få sina förväntningar 

uppfyllda. (Norqvist, 1996) 
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kvalitet är alltså uppfyllandet av kunders behov och förväntningar, vilket kan uttryckas som 

kundtillfredsställelse eller kundvärde. Att uppnå detta är inte svårt om det får läggas ner oändliga 

resurser på det, vilket är en orimlighet om ett företag vill vara lönsamt. Därför talas det om 

sambandet mellan värde och produktivitet, vilket innebär att både skapa värde för kunden och göra 

det till tillräckligt låga kostnader för att säkra verksamhetens existens och lönsamhet. Detta samband 

är speciellt relevant eftersom människor tenderar till att hantera antingen den ena eller den andra 

aspekten. Effektivitetsmatrisen (Figur 2) illustrerar sammanbandet mellan värde och produktivitet.  

 

 

 

Effektivitet kan skapas genom att förändra någon av matrisens två axlar. I den horisontella axeln 

skapas effektivitet genom att reducera kostnader i olika former. Samtidigt kan man öka kundvärdet i 

den vertikala axeln genom att lägga ner mer resurser på att uppnå kundtillfredsställelse. Det är dock 

ineffektivt att arbeta med endast en enskild axel, man bör tillämpa åtgärder i båda matrisens axlar. 

Detta för att "all organiserad verksamhet går ut på att skapa ett värde som är högre än kostnaden för 

att producera detta värde".  Däremot är det svårt att manipulera båda matrisen axlar samtidigt, 

vilket gör det lämpligt att arbeta med en axel i taget. (Karlöf, 1994) 

 

TQM (Total quality management) är en ledarskapssyn av en organisation, med kvalitet som grund. 

TQM baseras på alla medarbetares delaktighet och engagemang för långsiktig framgång genom 

kundtillfredsställelse och förmåner till de anställda. (Fox, 1995) 

Figur 2: Effektivitetsmatrisen, (Karlöf, 1994) 
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TQM är en filosofi att uppnå kvalitet, den beskriver en företagskultur som genomsyrar hela företaget 

baserat på arbetarnas delaktighet. Användandet av TQM ställer inga krav på dokumentation, vilket 

görs i ISO standarder. ISO 9000 däremot reflekterar ordning och reda genom bestämda processer och 

arbetsrutiner.   

ISO 9000:2008 innefattar en del aspekter av TQM, exempelvis kundfokus, ledarskap och 

medarbetarnas engagemang. Att införa ISO 9001 är ett stort förändringsarbete vilket är svårt om inte 

de anställda bidrar med sin delaktighet och engagemang. Vid ett förändringsarbete för att säkerställa 

kvalitet är det viktigt att överse företagets kultur, annars kan införandet bli bristfälligt och 

förändringarna kanske inte efterlevs.  

En fara när man inte har en etablerad företagskultur och rätt ledarskap är att man inte orkar hålla 

den nivå man har uppnått i en av effektivitetsmatrisens axlar när man arbetar med den andra. Vilket 

innebär att man exempelvis minskar kundvärdet när man ökar den inre effektiviteten. 

 

  

Figur 3: Effektivitetsmatrisen om företaget inte orkar upprätthålla nivån på kundnöjdhet.  
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3.3 Kvalitetsbristkostnader 
Ofta kan man höra att kvalitet kostar pengar och begrepp som ”Kvalitetskostnad”. I de flesta fall är 

det dock bristande kvalitet som är det mest kostsamma för ett företag. Brist på kvalitet leder ofta till 

omarbeten i produktionen, reklamationer och missnöje bland kunder. För tillverkande företag 

uppskattas kostnaden för bristande kvalité till mellan tio till trettio procent av företagets omsättning. 

(Sörqvist, 2001)För TG:s del skulle detta motsvara en årlig kostnad om minst en halv miljon kronor.  

Man använder ett begrepp som kallas Kvalitetsbristkostnader dessa kan delas upp i olika 

undergrupper. De viktigaste under grupperna är Interna och externa felkostnader. 

 

De Interna felkostnaderna uppkommer inom företaget innan produkten hinner levereras till kund, 

när man upptäcker att den inte uppfyller ställda krav. Kostnaderna kan bero på stillestånd, 

kassationer och omarbeten, i produktionen. Det finns också indirekta kostnader för väntetid eller 

extra möten. Interna felkostnader kan vara enklare att mäta då de sker internt och oftast kan 

uttryckas i material eller arbetstid dit en direkt kostnad kan beräknas.   

De externa felkostnaderna uppkommer utanför företaget, ett bra exempel på en extern felkostnad är 

när en felaktig produkt upptäcks vid mottagningskontroll eller haveri hos kund. Kostnaderna är 

mycket svårare att uppskatta eftersom de kan skilja mycket från fall till fall. Returfrakt, garanti, 

försäkring och goodwill förluster är exempel på externa felkostnader. Man kan även tänka sig att 

kunden kan bli mindre benägen att beställa samma produkt igen om den exempelvis orsakat ett 

större maskinhaveri vid en tidigare beställning. Uppskattningsvis står de externa 

kvalitetskostnaderna för cirka sextio procent av de totala felkostnaderna. Detta motsvaras också i ISO 

9001 standarden där det största fokuset gällande kvalitet är att kunden skall få produkten i enlighet 

med vad som är beskrivet i beställningsordern. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

  

Figur 4: Uppdelning av kostnader. 
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Enligt (Bergman & Klefsjö, 2012) finns även förebyggande kvalitetskostnader och kontrollkostnader. 

Dessa uppkommer när företaget inför kvalitetsledningssystem eller kontrollerar att produkten 

verkligen uppfyller de ställda kraven. Det måste understrykas att det är frestande men direkt 

olämpligt att ställa kvalitetskostnader och felkostnaderna mot varandra. Eftersom kvalitetsarbetet 

och kostnader för att införa och förbättra detta bör vara väl integrerat i verksamheten, samt ha ett 

mycket längre ekonomiskt perspektiv än felkostnaderna.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5 Kvalitetsbristkostnader 
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4 Nulägesbeskrivning 
 

4.1 Allmänt 

 
TG har i huvudsak två stora kunder, Lager Metall (i rapporten refererat till som ”LM”) och Nordic 

Flanges (i rapporten refererat till som ”NF”). LM är en stor svensk Grossist säljer olika bronslegeringar 

och färdiga bronsdetaljer och är TG:s största kund. NF tillverkar flänsar och rördetaljer i olika material 

och kvaliteter. Utöver dessa två har TG ca tjugo andra kunder.  

TG:s affärsidé är att tillverka korta serier av kundanpassade detaljer med hög kvalitet i 

bronslegeringar där detaljerna består av bussningar, glidlager och liknande. All tillverkning sker i 

deras verkstad i Tvetaberg utanför Södertälje. TG köper allt bronsmaterial från LM i Örebro.  Genom 

sitt väletablerade och långvariga samarbete får de fördelaktiga inköpspriser nämligen LM:s 

självkostnadspris inklusive transport. Försäljningen av materialet till TG är med andra ord inte 

vinstgenererande för LM. De anser att det är ett effektivt sätt att säkra materialkvaliteten på sina 

produkter som tillverkas hos TG. Dessutom är det ett bra sätt att ge leverantörerna en starkare 

ekonomisk situation för att säkerställa långsiktigt samarbete. TG har sextio dagars kredittid från LM 

och deras betalningsvillkor för deras tillverkade produkter är standard trettio dagar. Detta innebär 

att de aldrig binder upp kapital i form av inköpt material. LM gör detta för att ytterligare underlätta 

för TG som leverantör. Idag står LM för ca femtio procent av TG:s omsättning och agerar både som 

leverantör och kund. Att köpa in råvarumaterial från en annan leverantör påstår TG är dyrare. Detta 

innebär att TG i dagsläget är beroende av samarbetet med LM 

NF står för cirka tjugofem procent av TG:s omsättning, deras produkter kräver inte lika snäva 

toleranser vid tillverkning. De produkter som TG tillverkar till NF är delkomponenter som oftast 

svetsas ihop med olika rördetaljer.  

Den tredje största kunden står för cirka tre procent av omsättningen. 

4.2 Verkstad 
TG:s maskinpark består huvudsakligen av tre stycken CNC Svarvar varav en är försedd med ett 

stångmatningsmagasin, för att underlätta svarvning av mindre diametrar i större serier. Det finns en 

kapmaskin för att kunna dela upp råämnen i form av stångmaterial, det finns även diverse manuella 

maskiner, såsom svarv och pelarborrmaskin.  

Verkstadens upplägg är av funktionell karaktär där maskinerna är uppställda för individuella jobb 

snarare än för en tillverkningslina. Det passar TG:s verksamhet bra eftersom ordrar kommer in 

relativt oregelbundet på samma typ av produkter. Verkstaden måste därför vara flexibel och 

anpassningsbar.  

Bronslegeringar är ett snällt material att använda vid skärande bearbetning, främst eftersom det är 

relativt mjukt vilket sparar på maskinerna och ger verktygen en längre livslängd. Hanteringen av 

skärspån är också betydligt enklare än vid bearbetning av exempelvis vanligt stål, eftersom man med 

brons oftast får korta små spånor som blir lättare att hantera. En annan fördel med att tillverka i 

brons är att en av dess huvudbeståndsdelar koppar är bakteriedödande. Detta gör att normala 

problem med bakterier i maskinernas kylvatten helt undviks eftersom kylvattnet blandas med 
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bronsspån från tillverkningen. Bakterier i kylvatten/skärvätska är normalt ett problem eftersom de 

skapar klumpar som kan förstöra kylvätskepumparna. Dålig lukt och olika typer av eksem hos 

maskinoperatörer kan också förekomma.   

I verkstadsutrustningen ingår en hel del mätverktyg exempelvis mikrometrar av olika slag, skjutmått, 

höjdmätare, gängtolk m.m. Förutom själva mätverktygen finns även mätringar, passbitar och 

kalibreringsverktyg. Mätverktygen möjliggör att man kan mäta toleranser ner till               .  

Mätning och kontroll är en viktig del för att kunna bli certifierad enligt ISO 9001, kunden tjänar på att 

produkterna är kontrollerade och mätta på ett korrekt sätt eftersom det minimerar risken för att en 

felaktig produkt skickas till kund. 

Det som begränsar hur snäva toleranser TG kan tillverka är maskinerna, de kan producera ned till en 

toleransgrad 6 [H6 h6 p6 etc.]  För att kunna tillverka mot ännu finare toleranser eller ytfinhet skulle 

man behöva slipa detaljerna. 

TG har precis börjat införa ett lagersaldo för alla deras mätverktyg för att kunna få en överskådlig bild 

av verksamhetens utrustning. Detta är ett krav i standarden, det är också ett krav att införa 

individuellmärkning och dokumentera kalibreringsstatus för all mätutrustning. 

Mätverktyg, passbitar med mera påverkas av den temperatur i vilken dom befinner sig. Därför 

försöker TG hålla tjugo grader i verkstaden under produktion och mätning. Vid produktionsuppehåll 

ligger dock temperaturer på ca fjorton grader (kalla delen av året) vilket kan påverkar ställtiden. 

Allt överblivet spån från tillverkningen säljs till återvinningsföretaget Stena Metall. Det fylls i små 

containrar och levereras när ca två ton spån har samlats, detta sker ungefär sex gånger per år. 

Spånåtervinningen genererar en betydande inkomst för TG. 

 Vid produktion och service används vissa kemikalier, exempelvis olja (hydraulolja, gejderolja och olja 

till mätverktyg), kylemulsion samt BreakClean (kylvätska i CNC-maskiner samt avfettningsmedel till 

att rengöra mätverktyg från fett vid kalibrering).  Till de existerande kemikalierna finns 

säkerhetsdatablad dokumenterade. Det finns dock inget lagersaldo på dessa kemikalier. Beställning 

av kemikalierna sker när personalen ser att det behövs fyllas på.  

TG uppskattar att man idag uppnår cirka sjuttio procent av sin produktionskapacitet, detta innebär 

att trettio procent mer ordrar kan behandlas utan att köpa in mer utrustning eller utöka 

personalstyrkan.  
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Figur 6: Verkstadslayout hos Tälje Glidlager AB 
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4.3 Produkter 
De produkter som tillverkas är i enlighet med företagets affärsidé, mestadels tillverkade i olika 

bronslegeringar. Det förekommer även tillverkning av speciella ordrar med andra material såsom 

rostfritt stål och kompositmaterial.  Bronsprodukterna är främst olika typer av glidlager, vars funktion 

ofta är axellagringar och bussningar.  

Bronset finns i en mängd olika typer av legeringar beroende på viket kundens användningsområde är. 

Hos TG förekommer främst tennbrons aluminiumbrons och rödmetall.   

 

4.4 Exempel: från order till Leverans 

 
Detta exempel är baserat på en av standardprodukterna som följts och studerats från beställning till 

färdig produkt genom produktionens olika steg och arbetsmetoder.  

När TG får in en order sker det oftast via e-post, innehållande ritning och specificerat material. När 

materialbehovet fastställts skickar TG en beställning på råvarumaterial till sin leverantör (LM). När 

leveranstid på materialet bekräftats skickas en orderbekräftelse till kunden med beräknad 

leveransdag för de färdiga produkterna.  

När råvarumaterialet kommer till TG kontrolleras legering och dimension mot följesedel samt order. 

Om materialet behöver delas upp i ”Kutsar” (mindre delar anpassade för bearbetning i CNC 

maskinerna) går det direkt från ankomstkontroll till kapmaskin. Genom hela tillverkningsprocessen 

medföljer ritning och materialföljesedel. Dessa dokument, inklusive ordererkännande och följesedel 

för materialet, sparas i ca två år efter användning. 

För att passa aktuell order riggas maskinerna och passande fixturer monteras. Därefter laddas 

aktuellt program ner från en databas. För icke tidigare tillverkade produkter produceras en ny 

programkod.  

Mätverktyg plockas fram i förväg för att säkerställa att mått och toleranser nås enligt ritning. Dessa 

nollställs mot inställningsringar, mätpinnar eller passbitar innan produktionen startar.  

 För att minimera risken för kassationer och förstört material kontrollmäts den första detaljen redan i 

maskinen, för att man tidigt ska kunna ändra i maskinens program om något mått inte stämmer. 

Första tillverkade detaljen tas sedan ur maskinen och alla mått kontrollmäts igen. Man har då 

Figur 7: Exempel på bronsprodukter. 
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möjlighet att kunna upptäcka eventuell konicitet. Eftersom många mått har toleranser på hundradels 

millimeter och man normalt mäter dem med mikrometerverktyg, kontrollmäts måttet även med 

vanligt skjutmått. Detta för att säkerställa att man inte mäter fel på halva millimetrar, som annars är 

ett vanligt mätfel. Om detaljen är godkänd helt enligt ritningen placeras den på avsedd plats för 

godkända detaljer.  

Efter eventuella justeringar från den första mätningen tillverkas nästa detalj i ”full automatik” det 

betyder att alla moment görs i serie med full skärhastighet till skillnad från den första detaljen. 

Därefter kontrollmäts den för att säkerställa toleranserna och koniciteten. Är även denna detalj fullt 

godkänd läggs den bland godkända detaljer och maskinen ställs in på återupprepande cykel. På de 

första åtta detaljerna mäts de toleranssatta måtten på varannan. Om denna serie är godkänd mäts 

sedan var tredje detalj till och med nummer tjugo. Resterande detaljer mäts beroende av 

toleransvidden vid var femte till var tjugonde. Detaljer som inte är kontrollmätta ställs så att de inte 

kan blandas ihop med godkända detaljer. Efter mätning som visar att en detalj är godkänd, flyttas alla 

de tidigare detaljerna i den mätserien till avsedd plats för godkända produkter. 

På den sista tillverkade detaljen i serien mäts återigen samtliga mått. Om något mått inte stämmer 

här kontrollmäts hela serien. Om den sista detaljen är helt godkänd flyttas hela den tillverkade 

ordern till paketering och leverans. 

Detaljerna skyddas med pappersemballage och packas i kartonger. Dessa märks sedan upp med 

adresslapp, följesedel, ordernummer och antal produkter per kartong. Transportbolaget meddelas 

att ordern är klar för upphämtning därefter skickas en faktura till kunden via e-post.  

 

4.5 Egenbedömning enligt ISO 9004 

 

Ledningen 

Ledningen på TG riktar stort fokus mot kunderna, eftersom LM är deras största kund ligger dock mest 

fokus på uppfyllandet av deras krav. Ytterligare viktiga fokusområden är produkterna och 

lönsamheten. Det som mäts och dokumenteras inom dessa fokusområden är dock endast lönsamhet. 

Detta mäts enbart genom omsättning per vecka. Kortsiktig finansiell planering tillämpas, ingen 

framförhållning gällande kommande orderingångar existerar. Inga ansvarsområden eller specifika 

befogenheter finns dokumenterade, dock finns outtalade bestämmelser vem som ansvarar för vad. 

 ISO 9001 kräver att ledningen ska säkerställa och uppfylla kundkrav med målet att öka 

kundtillfredsställelse. Detta innebär att man måste införa ett mått som mäter kundtillfredsställelse 

samt införa metoder för att identifiera kundernas krav.  
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Strategi och policy 

 TG har ingen övergripande strategi eller policy, däremot finns icke dokumenterade mål inom 

organisationen. Exempel på detta är kvalitetsmål, minimera reklamationer och hög kundnöjdhet till 

exempel leveransprecision. Efter att ny VD tillträdde har endast en reklamation uppstått, detta 

åtgärdades genom att omedelbart tillverka ersättningsprodukter utan extra kostnad. Denna lösning 

överensstämmer med TG:s icke dokumenterade policy om hur reklamationer ska hanteras. Orsaken 

till reklamationen identifierades och åtgärdades. Ingen dokumentation gällande denna reklamation 

har gjorts inklusive den nya arbetsmetod som upprättades för att eliminera att ett likadant fel 

uppstår igen. LM mäter TG:s leveransprecision, under 2013 låg den på cirka nittioåtta procent.  

ISO 9001 kräver att organisationer utarbetar en kvalitetspolicy och en långsiktig strategi innefattande 

organisationsmål som överensstämmer med policyn. Dessa mål ska vara mätbara och ska 

regelbundet utvärderas och följas upp. 

Processtyrning 

 Alla aktiviteter inom organisationen organiseras främst efter funktion, där kvalitet säkerställs genom 

enkla rutiner. Dessa rutiner finns inte dokumenterade. Inga av deras processer är identifierade eller 

dokumenterade utan processer styrs informellt från fall till fall. Däremot har de genom erfarenhet 

och kunskap vissa givna arbetsprocesser (se Case ovan). 

ISO kräver att organisationen ska fastställa de processer som erfordras för kvalitetsledningssystemet 

och ange hur de tillämpas i organisationen. Processerna ska regelbundet mätas och analyseras för att 

säkerställa att det styrs på avsett sätt och för att ständigt förbättra dessa. 

Dokumentation.  

TG arbetar inte aktivt med något ekonomiskt eller administrativt system. Ekonomisk hantering 

handlar främst om hantering av in och utgående fakturor. Utöver detta utvärderas enskilda order för 

att åskådligöra dess lönsamhet. Exempelvis vägs materialet och färdiga produkter för att se hur 

mycket spån en order har genererat och arbetstimmar per order noteras också. Aktivt arbete med 

prissättning på produkter förekommer sällan. Motivering till prissättningen för produkter som länge 

ingått i sortimentet saknas. Kontraktgenomgång genomförs inte med någon samarbetspartner. 

Bokföring och årsbokslut görs av en externredovisningsbyrå.  

ISO 9001 kräver dokumentation av kvalitetsmanual med tillhörande strategi och policy. Standarden 

kräver också dokumentering av rutiner och instruktioner och redovisande dokument, detta gäller för 

samtliga delar av verksamhetens avdelningar. Dock ej administrativa stödprocesser. Denna punkt är 

viktig att påpeka eftersom TG här inte uppfyller något av dessa krav i dagsläget. 
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Samarbetspartners 

TG har långvarit samarbete med sina underleverantörer och kunder. Kommunikation mellan dessa 

samarbetspartners är daglig dock begränsade till förfrågningar och problemlösning. I dagsläget 

arbetas det ej aktivt med att utvärdera och ranka underleverantörer.  

ISO 9001 kräver omfattande kommunikation med samliga samarbetspartners för att samarbeten ska 

vara gynnsamma för alla inblandade. Standarden kräver också regelbunden utvärdering av 

underleverantörer.  

Lärande 

 Förbättringar/förnyelser sker oftast på ett reaktivt sätt genom att problem åtgärdas när de 

uppkommer. Åtgärderna syftar till att förhindra att dessa fel uppstår igen, Ingen riskbedömning görs i 

nuläget. Därför sker lärande på ett slumpmässigt sätt, men insikter och förbättringsåtgärder delas 

muntligen mellan ledning och anställda. 

ISO 9001 kräver arbete med ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt. Det krävs att personalens 

kompetens ska kartläggas för att när så är lämpligt utbilda de anställda när nödvändiga 

kompetensområden saknas.  

Arbetsmiljö 

Baskrav till arbetsmiljö tillgodoses, skyddsombud finns (i nuläget har VD alla roller gällande 

arbetsmiljön). Om personalen behöver förbättringsåtgärder gällande arbetsmiljö tillgodoses det om 

möjligt, detta kommuniceras muntligen. Tillbud rapporteras (eller dokumenteras) inte i dagsläget. 

Säkerhetsutrustning finns vid lämpliga platser i lokalerna för att tillgodose säkerheten i 

verkstadsmiljön. 

ISO 9001 kräver att arbetsmiljön anpassas efter hur verksamheten måste styras för att kunna 

tillverka de produkter kunderna efterfrågar. 
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5 Informationsinsamling 
 

Arbetet började med en förstudie och grundläggande informationssökning. Via Internet och 

Litteratur samlades så mycket kunskap som möjligt inom ämnet. Nästa steg var att utforma en 

problemdefinition och bestämma en akademisk ansatts för projektet, utöver detta också planera 

struktur och metoder för hur målet bäst kunde nås. Litteraturstudier och diskussioner med 

handledaren på KTH ledde fram till vad som skulle undersökas, med vilken vetenskaplig ansats och 

vilka metoder som krävs för att besvara frågeställningen. 

5.1 Intervjuer 
Intervjuer har utförts vid olika tidpunkter under examensarbetets fortlöpande. Intervjuer har främst 

riktats mot uppdragsgivaren TG och dess största kunder. Intervjuer har även gjorts med potentiellt 

nya kunder och större industriföretag för att kunna få en bild av hur de ser på sina underleverantörer 

och hur de jobbar med ISO 9001.  

Intervjuerna har genomförts på ett semistrukturerat sätt. Vid en semistrukturerad intervju har man 

en bas av frågor som grund, men man följer inte ett direkt ”manus” utan anpassar sig under samtalet 

och stannar längre på vissa frågor och använder grundfrågeställningar som basen i intervjun. I 

möjligaste mån har öppna frågor ställts för att få utförligare svar, åsikter och mer fakta att bygga 

arbetet kring. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). 

 Intervjuformen passar bra för informationssökningen eftersom frågor behandlades som var känsliga 

för vissa intervjuobjekt men inte för andra. Syftet var att försöka hålla en jämförelsegrund mellan 

intervjuerna. Författarna ville kunna anpassa respektive intervju för respektive företag, samt för 

positionen den intervjuade hade inom organisationen.  

5.2 Workshop 
Enligt standarden måste ett certifierat företag ha förståelse för de processer som finns i 

organisationen och hur de kopplas till varandra. Det viktigaste är att förstå de processer som skapar 

ett värde för kunden, eftersom det är målet med kvalitetsarbetet. Standarden kräver också att 

företaget har en dokumenterad Kvalitetspolicy, kvalitetsmål och en översiktlig ansvarsfördelning för 

olika roller i organisationen.  

Workshopen utformades för att under en heldag tillsammans med företagsledningen diskutera olika 

aspekter av arbetet med ett kvalitetsledningssystem. En företagsstrategi utarbetades (se bilaga C) 

med tillhörande organisationsmål. Denna dokumenterades och fick ligga till grund för en vidare 

diskussion om lämpliga nyckeltal och Key Performance Indicators (KPI), genom att använda metoden 

Balanserade styrkort. (se bilaga E) Att kunna mäta framsteg mot målet är viktigt. Kanske ännu 

viktigare för att hålla hög kvalité, är att kunna se var det uppstår förbättringsbehov för att kunna 

fördela resurserna på effektivaste sätt.  
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Eftersom en process inte kan se sig självt inifrån är det särskilt viktigt att införa ett ”processtänk” 

med lämpliga verktyg, som rätt utnyttjade kan ge företaget en bättre bild över den egna 

organisationen.  

Processer diskuterades, huvudprocesserna identifierades med målet att utforma en processkarta för 

produktionsprocessen (se bilaga A). Denna gjordes för att lägga en grund för företagets identifiering 

av sina processer, vilket är ett krav enligt ISO 9001. En tydlig processkarta kan också vara användbar 

när kunder besöker verksamheten och när nyanställda ska introduceras i organisationen. Under 

Workshopen gavs ledningen förslag på en kvalitetspolicy. Denna diskuterades och justerades (se 

bilaga B)och kommer ligga till grund för den policy företaget själva utvecklar. För att ge en bild av 

olika ansvarsroller på ett överskådligt sätt ritades ett tydligt organisationsschema upp för TG (se 

bilaga D). 

Både kvalitetspolicy och organisationsschema skall ingå i en dokumenterad kvalitetsmanual. Vilket 

standarden kräver att kvalitetsledningssystemet ska innefatta.  

 

5.3 Studiebesök 
Studiebesök i TG:s verksamhet har utförts löpande under arbetets gång för olika frågeställningar och 

möten med personal och ledningen av företaget. 

En halv dags studiebesök bokades in i Örebro hos LM som är TG:s största och viktigaste kund. Vid 

studiebesöket studerades hur LM som redan innehar ett certifikat enligt ISO 9001 jobbar med sitt 

eget kvalitetsarbete och på vilket sätt TG skulle kunna förbättra samarbetet ytterligare. Besök av 

råvarulagret och produktlagret gjordes för att få en bild av hur råmaterial och materialleveranser 

hanteras. Detta gjordes också för att få en känsla för eventuella kvalitetsskillnader mellan produkter 

tillverkade i Kina jämfört med Europa. På plats utfördes också en intervju med Kvalitetsansvarig och 

Inköpare för att förtydliga och komplettera den intervju som tidigare genomförts.  

 

5.4 Observationer 
Under nulägesanalysen av examensarbetet har besök gjorts hos företaget varvid produktionen 

observerats utan frågor. Detta för att få en bättre bild över hur arbetet går till och kunna notera vilka 

moment som utförs i den dagliga driften av verkstaden.  
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5.5Litteraturstudier 
Under examensarbetets första skeden utfördes litteraturstudier främst genom Kungliga Tekniska 

Högskolans databas. 

Syftet med litteraturstudierna var att skaffa en bättre grund för examensarbetet genom att söka 

information och litteratur i bibliotekens databaser. Genom handledaren kunde författarna av 

examensarbetet också få nyttiga tips om litteratur som behandlat användbara och vägledande delar 

av teorin för arbetet, vilka kunde vara lämpliga att söka på i biblioteken. Då olika standarder ständigt 

omarbetas och uppdateras var det en utmanande uppgift att sortera mellan de relevanta och de 

utdaterade delarna ur litteraturen för att finna ett bra underlag för arbetets fortgående. 

Utöver detta har litteratur från standardiseringsorganisationen SIS (Swedish Standards Institute) 

gällande IS0 9001 och ISO 9004 använts frekvent genom arbetets gång 

 

 

5.6 Nulägesbeskrivning 

 

Allmänt 

Nulägesbeskrivningen utgick från intervjuer och observationer på plats hos företaget. Syftet var att 

se hur produktionen var uppbyggd och hur arbetet går till i olika delar av verkstaden. Det var också 

viktigt att se hur ledningen av företaget agerade och se kopplingar mellan olika delar av 

verksamheten. Efter analys av TG intervjuades även företagets två viktigaste kunder och största 

materialleverantören för att få den totala helhetsbilden. 

 Med hjälp av standarden ISO 9004 gjordes sedan en mer noggrann analys av nuläge efter den form 

standarden arbetar med.  
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6 Resultat 

6.1 Resultat från intervju med Nordic Flanges AB 
 

Av de produkter NF säljer tillverkar de ca femtio procent själva, vissa produktgrupper tillverkar de 

helt själva och andra köper de in helt färdiga. Ungefär tjugofem procent av alla inköpta produkter 

produceras i Sverige. Underleverantörerna finns i Europa, Asien och Sverige. NF har i nuläget ungefär 

trehundra underleverantörer varav fyrtio till femtio av dessa används kontinuerligt. 

NF är ISO certifierade och arbetar utifrån sin kvalitetsmanual, i manualen har de utarbetat ett 

leverantörsrankingsystem för bedömning och underlag för inköpsavdelningen. Den egna 

produktionen finns i Örnsköldsvik där man också har ett mätlabb för kontroll av produkter. För alla 

produkter tillverkade i Asien kontrolleras produkterna i form av regelbundna stickprover. Lågt 

rankade leverantörers produkter tillverkade på annan ort kontrolleras på samma sätt. Högt rankade 

leverantörers produkter kontrolleras ej regelbundet.  

TG är högt rankade och deras produkter kontrolleras inte om inte fel uppstår, dock kontrollerade 

man de tidigare när relationen inte var så etablerad som den är nu.  

På frågan om framtiden spekulerar NF att industriproduktion i allmänhet antagligen kommer flyttas 

hem från Asien till Europa på grund av jobbsituationen. Detta skulle i så fall innebära att man lägger 

ut fler order på inhemska företag vilket eventuellt skulle gynna TG:s orderingång. Om de dessutom 

har ett ISO certifikat tyder det på att ett större antal order skulle kunna gå till TG.  

NF kräver i dagsläget att alla underleverantörer i Asien och Europa är ISO certifierade, svenska 

företag som redan är kända på grund av ett längre samarbete behöver inte inneha en certifiering.       

I många fall leder ett långt samarbete också till en hög ranking i systemet. Nya underleverantörer 

som inte är certifierade är däremot troligen helt uteslutna från samarbete. 

NF säger allmänt att ett ISO certifierat företag ökar sin konkurrenskraft och de tror att om TG 

certifierar sig kommer det leda till nya kunder.  

 

6.1.1 Vad kan NF tjäna på TG:s Certifiering? 

 

Den produktgrupp som TG tillverkar har i nuläget inte något krav längre upp i försörjningskedjan att 

produkterna måste tillverkas av en certifierad underleverantör, dock finns det sådana krav på andra 

produktgrupper hos NF. Känsliga produkter i sortiment måste produceras av ISO certifierade företag, 

exempel är produkter avsedda för den Norska oljeindustrin som alltid kräver att produkterna är 

tillverkade av ett certifierat företag.  

Om nya krav på certifikat skulle introduceras på de produkter TG i nuläget tillverkar, måste TG vara 

certifierade för att få fortsätta producera dessa. Detta kan komma att ske i framtiden, men det finns i 

nuläget ingen indikation på detta. 

NF skulle inte tjäna på en produktteknisk förbättring, eller på en utökad kvalitetskontroll. 

Produkterna TG tillverkar är inte av den karaktären att detta är gynnsamt för kunden (se Kap 4.1).     
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NF:s kunder efterfrågar hög service och lagerhållning av produkterna till lägsta möjliga pris. Detta 

innebär att produktionstekniska förbättringar ej kan bytas mot ett högre pris på produkterna. 

Däremot kan en certifiering hos TG leda till en förbättrad inre effektivitet vilket leder till en högre 

lönsamhet fast med en bibehållen kvalitet på produkterna. 

 

6.2 Resultat av intervjuer och studiebesök hos LagerMetall AB 
Kunden LM är en större lagergrossist belägen i Örebro, de har även etablerat ett producerande 

dotterbolag i Kina. Deras lokaler i Örebro består av Kontor, materiallager och ett relativt avancerat 

mätrum som används för att göra kontrollmätningar och stickprover på leveranser från 

underleverantörer. 

 

 I de flesta fall kontrolleras sändningar endast när en avvikelse uppstår för att avgöra om det är ett 

engångsfel eller om det kan finnas ett större underliggande fel, vilket gör att hela leveransen måste 

skickas åter till leverantören för kontroll eller omarbeten. 

 

På frågan om kostnaden för att hantera en avvikelse, kunde LM inte svara specifikt. Däremot har en 

relativt stor investering gjorts vid inköp av mätrummet. Övriga kostnader inkluderar 

hanteringskostnader av avvikelse, arbetstid vid stickprover, tillkommande fraktavgifter och 

eventuella priskompensationer. 

 

Vid frågor som ställdes kring dotterbolaget i Kina upptäcktes en intressant aspekt av ISO 9001 vid 

internationell handel. Dotterbolaget i Kina var redan före uppköpet av LM certifierade enligt ISO 

9001 av ett Kinesiskt ackrediteringsorgan.  

 

Det intressanta man ser i detta fall, men som kan antas är vanligt förekommande utanför Europas 

gränser, är att det ackrediterade organen i Kina inte verkar ställa samma krav på hur standarden följs 

jämfört med i Sverige. Denna insikt gjordes när kvalitetsansvarig hos LM besökte dotterbolaget och 

utförde en kvalitetsrevision. Det insågs snabbt att ISO standarden inte följdes på samma sätt som i 

Sverige, frågan var om de ens visste vad standarden innebar. Detta trots att grundidén med 

standarden ISO 9001 är att få likvärdiga produkter enligt kundens specifikation oavsett var i värden 

man tillverkar dessa. Detta leder till att man inte alltid kan lita på endast ett certifikat från ISO 9001, i 

vissa fall bör någon form av egenrevision utföras hos underleverantören för att säkerställa att de 

levererar en kvalitetssäkrad produkt enligt vad som efterfrågas. 

Författarna har här hypotesen att även standardiserade arbetssätt och olika standarder influeras 

mycket av den företagskultur och landets kultur i vilket företaget är verksamt. Vill man till exempel 

tillverka en produkt hos ett dotterbolag i Kina efter europeiska mått måste man börja med att införa 

en företagskultur som stödjer den typ av kvalitet och produktion man vill uppnå. Denna hypotes 

skulle kunna ligga till grund för en vidare forskningsanalys då det ligger utanför ramarna för detta 

examensarbete. 

 

 Att utföra mindre revisioner hos sina leverantörer är LM:s sätt att ytterligare säkerställa och hålla 

kvalitet genom hela kedjan.  



27 
 

Fabriken i Kina producerar efter internrevisionen och förbättringar kvalitativa produkter till bra pris. 

Den tillverkar liknande produkter som TG, dock i större kvantiteter. 

Den enda egentliga baksidan med produkterna från Kina är att leveranstiden från order är tio veckor 

med normal sjöfrakt till Sverige. 

 

Av LM:s underleverantörer i Sverige är det uppskattningsvis två till fyra företag som tillverkar 

liknande, dock ej identiska, produkter som TG. Detta eftersom LM strävar efter samarbete med ett 

flertal olika leverantörer och vill ha en så god relation som möjligt till samtliga. 

 

Utöver frågor som berörde TG presenterades LM:s kvalitetsledningssystem i form av en kort 

föreläsning. Där diskuterades också aspekter som berör arbetsmetoder kopplat till ISO 9001. Detta 

gav författarna bättre insikt i hur arbetet med ett kvalitetsledningssystem går till och hur redan 

certifierade företag arbetar med detta i den dagliga driften. Utifrån intervjun och genomgång fick 

författarna uppfattningen att det finns risk för minskad konkurrenskraft för TG om man inte 

genomgår en certifiering. Följaktligen kan en certifiering leda till en ökad konkurrenskraft. 

LM beskrev också hur vissa företag, efter att det tagit fram ledningssystemet, inte följde de uppsatta 

rutiner och instruktioner som tagits fram. Detta för att man inte var mentalt beredd att arbeta på 

andra sätt än vad man tidigare gjort. Alltså hade certifiering genomförts endast för att man ville ha 

det på papper och inte för att man såg vinningen i det. 

 Detta skriver Thorolf Hedborg (1996) om i en licentiatavhandling, han beskriver olika förutsättningar 

som företag har innan man beslutar huruvida man ska arbeta med ISO 9001 eller inte. Vissa 

organisationer har certifierat sig endast för att de befintliga kunderna har krävt det, resultatet blir då 

ofta att framtagna rutiner och instruktioner inte efterlevs.  

För LM är leveransprecision, toleranser, ytfinhet och pris lika viktiga aspekter, samtliga måste 

motsvara förväntan. Upptäcks en dålig produkt görs stickprover i samma sändning, om stickproven 

inte godkänns skickas hela sändningen tillbaka till leverantören för kontroll alternativt omarbeten av 

ordern. 

 

Material som används vid tillverkningen skall vara spårbart. Därför är det underleverantörens ansvar 

att kunna dokumentera och skapa spårbarhet för materialet som skickas till dem via LM. Det är 

därför särskilt viktigt för LM att TG jobbar med spårbarhet i sitt kvalitetsarbete. 

Om en tillverkare upptäcker ett materialfel eller misstänker att fel legering skickats, spåras felet till 

materialets batch vid LM:s lager för råmaterial. Upptäcks fel hos materialet skickas hela sändningen 

tillbaka till materialleverantören.  



28 
 

6.2.1 Vad kan LM tjäna på TG:s Certifiering? 

LM ser ingen omedelbar vinning för sin egen organisation om TG blir certifierade enligt ISO 9001.    

De anser dock att det ändå vore bra om TG certifierar sig, eftersom det är viktigt att deras 

underleverantörer förnyas och utvecklas. Vilket en certifiering skulle innebära.  

De viktigaste för LM är att TG jobbar systematiskt med spårbarhet, mätning och kontroll för att 

säkerställa kvaliteten. Där ser gärna LM att TG följer standardens krav gällande dessa.  

Samarbetet med TG har pågått i många år, vilket LM anser är en stor fördel. Kommunikationen 

mellan de två företagen utvecklas kontinuerligt med det finns utrymme för ytterligare utveckling och 

förbättringar, vilket arbete enligt ISO 9001 möjliggör. 

LM:s kunder kräver att de har kontroll på kvaliteten genom hela kedjan men inte att alla 

underleverantörer är ISO certifierade, däremot finns det en möjlighet att det kommer krav på att 

hela kedjan skall vara certifierad i framtiden. Exempelvis om slutkunden vill ha ännu bättre 

spårbarhet. Vissa av LM:s kunder kräver redan i nuläget en kedja som är ISO certifierad ned till 

underleverantörer, exempel på dessa är bilindustrin. 

 

LM tror inte att prishöjningar kan accepteras i utbyte mot bättre kvalitetskontroll. 

Om TG:s ordersammansättningen skulle ändras vid en certifiering kan de inte heller svara på, 

däremot tolkas omständigheterna som att det finns möjligheter att utöka den.  

 

6.3 Kan ISO 9001 hjälpa TG att nå sina interna mål? 
Under en workshop utarbetades en företagsstrategi med tillhörande företagsmål. (se Kap 5 resp. 

Bilaga C) I detta avsnitt av rapporten jämförs varje mål i förhållande till rekommendationerna i ISO 

9001. 

 

6.4 Målen 
1. Tälje Glidlager skall utveckla samarbetet med nuvarande kunder och underleverantörer 

och arbeta för långvariga relationer. 

 

2. Tälje Glidlager skall växa med fokus på kvalitet, kunder och lönsamhet.  

 

3. Tälje Glidlager skall stå på en stabil finansiell grund för att klara av 

konjunktursvängningar. 

(Detta mål är inte relevant i ISO 9001 varför det inte behandlas i detta avsnitt.) 

 

4. Tälje Glidlager skall utöka sin produktionskapacitet och utöka verkstaden för att kunna 

bredda produktfloran. 

(Detta mål är inte relevant i ISO 9001 varför det inte behandlas i detta avsnitt.) 

 

5. Tälje Glidlager skall konstant arbeta med ständiga förbättringar och effektivisering av 

produktionen.  
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6. Tälje Glidlager skall etablera relationer utanför Sveriges gränser, både i form av kunder och 

underleverantörer. 

(Detta mål är inte relevant i ISO 9001 varför det inte behandlas i detta avsnitt.) 

 

7. Tälje Glidlager skall utöka sin kund och leverantörs bas. 

 

8. Tälje Glidlager skall aktivt utveckla och utnyttja personalens kompetens. 

 

6.4.1 Utveckla samarbeten till långvariga relationer. 

ISO 9001 kräver att organisationen ska införa ett väl fungerande sätt att kommunicera med kunder. 

Kommunikationen ska innefatta produktinformation, förfrågningar, kontrakt/order, ändringar och 

kundreaktioner.  

 

Genom att upprätta ett sådant system på ett bra sätt, säkerställer företaget att kommunikationen 

med kunderna sker på ett funktionellt sätt. Man minimerar eventuella missförstånd som kan uppstå 

om kommunikationen till kunder sker på ett ostrukturerat och sporadiskt sätt.  

Genom att kommunicera med kunder på ett strukturerat sätt säkerställs att organisationen 

motsvarar det som kunden verkligen efterfrågar, detta görs genom att tillämpa en form av 

kontraktsgenomgång innan tjänsten genomförs. I standarden krävs att organisationen ska fastsälla 

de krav som specificerats av kunden. Detta kan exempelvis innefatta produktspecifikationer, 

leveranstider o.s.v. vilket bör dokumenteras i form av en kravspecifikation.  

Standarden kräver att organisationen skall fastställa en metod för att erhålla information gällande 

kundens uppfattning av utförda tjänster. Detta skall göras som ett mått på hur väl 

kvalitetsledningssystemet fungerar. 

 

Kundtillfredsställelse mäts inte hos TG, dock etablerades det under workshopen att en process för att 

mäta detta ska införas. ISO 9001 bygger på att fokus hela tiden ska ligga på att uppfylla kunders 

behov och förväntningar, vilket gör det extra viktigt att följa kraven. Om detta görs bör det leda till en 

bättre förståelse för organisationens prestation och hur väl relationen till befintliga kunder fungerar. 

Det är värt att ännu en gång poängtera betydelsen av kommunikationen med kunderna för att ta 

reda på vad som verkligen efterfrågas och förväntas. Detta för att kundtillfredsställelse är lättare att 

uppfylla och mäta om organisationen känner till grundläggande krav och förväntningar hos kunden. 

Genom att uppfölja hur väl man uppfyllt en kravspecifikation får organisationen direkt ett mått på 

kundnöjdhet.  

 

I nulägesbeskrivningen framgår att TG inte tillämpar något strukturerat sätt att ranka och bedöma 

sina underleverantörer. Det framgår även att kommunikationen är begränsad till förfrågningar och 

problemlösning. 

Genom att etablera ett standardiserat kommunikationssystem med sina underleverantörer som 

innefattar mer än bara beställningar öppnar man upp större samarbetsmöjligheter, vilket motsvarar 

TG målsättning. Samarbetet med underleverantörer ska gynna och utveckla båda parter, följer man 

standardens krav ökar den sannolikheten.  
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Om man utvecklar en kravspecifikation med hjälp av en kontraktsgenomgång med organisationens 

kunder är det lämpligt att tillämpa denna erfarenhet gentemot sina underleverantörer. Detta 

eftersom arbetsmetoden redan tillämpas och för att säkerställa att underleverantörerna uppfyller 

TG:s behov och förväntningar. Det krav som kunden ställer på TG blir därmed ett underlag för 

kravställande gentemot underleverantörerna. 

 

6.4.2 Växa med fokus på kvalitet, kunder och lönsamhet. 

I standarden krävs att organisationen skall arbeta med att ständigt förbättra 

kvalitetsledningssystemet. Detta skall göras med hjälp av kvalitetspolicy, kvalitetsmål, internrevision 

och analys av information.  

I nuläget genomförs inget av detta, dock har ett arbete med att genomföra detta krav påbörjats (se 

bilagor). Vid upprättande av en policy och kvalitetsmål är det lättare att styra företagets processer 

genom att följa upp huruvida man arbetar mot de uppsatta målen. Utför man arbetsmoment eller till 

och med en hel process som inte uppfyller organisationens mål bör man se över varför detta sker. 

Om målet är att växa som företag och man sätter upp ytterligare delmål som motsvarar detta, kan 

man direkt följa upp hur det går. Det är viktigt att man etablerar ett arbetssätt där man mäter och 

analyserar hur man rör sig mot målen.  

 

I boken ’Kvalitet från behov till användning’ (2011) beskrivs en koppling mellan kvalitet och 

lönsamhet. Boken tar upp flertalet forskningsstudier där man har studerat lönsamheten hos företag 

som mottagit kvalitetsutmärkelser. Man jämförde lönsamheten innan kvalitetsarbetet hade tagit fart 

med lönsamheten efter att kvalitetsutmärkelsen mottagits. Slutresultatet var att lönsamheten 

överlag hade ökat väsentligt efter det att företagen hade ett väletablerat kvalitetsarbete. Detta 

innebär att det finns starka kopplingar mellan lönsamhet och väl uppnådd kvalitet. För TG:s del 

innebär detta att om man lyckas uppnå hög kvalitet med hjälp av ISO 9001 ökar sannolikheten att 

lönsamheten ökar. (Bergman & Klefsjö, 2011) 

 

ISO 9001 förespråkar att hela tiden fokusera på kunderna där ledningen skall se till att kundernas 

krav fastställs och uppfylls, där målet ska vara att öka kundtillfredsställelsen.  

Kunderna står redan i fokus hos TG, däremot arbetar de inte med någon slags mätning eller 

uppföljning gällande kundtillfredsställelse. Det finns inte heller ett systematiskt arbetssätt hur man 

hanterar kunderna. Det är av stor betydelse att man inför ett sådant arbetssätt och att man följer 

upp med mätning och analys. Att fokusera på kundtillfredsställelse är inte bara viktigt i standarden 

utan även för företaget för att nå sina mål.  

 

I intervjun med LM framgår att det är viktigt för de att TG jobbar effektfullt med kontroll och 

mätning. 

I ISO 9001 krävs det att organisationen ska fastsälla vilka mätningar som ska utföras med tillhörande  

mätutrustning för att kunna bevisa att produkten överensstämmer med produktkraven. Det krävs 

även att en process för mätning och övervakning ska införas. Standarden kräver också att individuell 

märkning, kalibrering, kalibreringsstatus och underhåll ska genomföras och dokumenteras på 

befintlig mätutrustning. Mätutrustningen ska skyddas mot eventuella skador eller feljusteringar. 
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Jobbar TG enligt standardens krav gällande mätning och övervakning arbetar man direkt gentemot 

en av kundens viktigaste krav, att produkten är tillverkad inom specificerade toleranser. Detta är 

något TG måste fokusera på för att uppnå kundnöjdhet. Arbetar man med detta på ett verkningsfullt 

sätt minimerar man reklamationer och säkerställer att man uppnår produktkraven.  

 

6.4.3 Ständiga förbättringar och effektivisering av produktionen. 

Detta berörs av standarden där arbete med ständiga förbättringar är ett krav. 

ISO 9001 kräver även att organisationen ska identifiera de processer som krävs för 

kvalitetsledningssystemet. Det krävs även att man fastställer hur processerna ser ut och hur de 

samverkar med varandra. Man behöver även fastställa de resurser och metoder som krävs för att 

styra processerna och underhålla dem så de fungerar på avsett sätt. 

 

I boken Improving Performance (1995) läggs det stor tyngd på hur väl fungerande processer, är 

nyckeln till en framgångsrik organisation. Där beskrivs att en bristfällig process projiceras direkt på 

resultatet oavsett hur väl varje enskild aktivitet i processen utförs. "En organisation är endast så 

effektiv som dess processer". Processeffektivitet är en betydande variabel för att nå 

organisationsmålen. Boken säger att varje primär process och subprocess existerar för att nå ett eller 

flera organisationsmål. (A.Rumler & P.Brache, 1995) 

 Fördelarna med att ha att processorienterat arbetssätt för kvalitetskontroll (vilket är väldigt relevant 

för TG:s organisation) är att man blir bättre inom sitt område genom att arbeta metodiskt med att 

ständigt kontrollera sitt arbete. (Malmberg, 2011) 

Arbetar man enligt standardens krav på mätning, analys och uppföljning av den tillgängliga 

informationen (och sytematiskt dokumenterar) ger det goda uppfattningar om hur organisationen 

har presterat. Då kan man följaktligen vidta nödvändiga åtgärder för förbättringar oavsett om det 

gäller huruvida man arbetar utifrån företagsmål eller produktionseffektivitet.  

Det finns verktyg inom Lean Production som kan användas för arbete med ständiga förbättringar och 

effektivisering. Dessa verktyg kan överensstämma med kraven från ISO 9001 och är därför ett bra 

sätt att systematisera sitt arbete.  

 

I boken ’Ny verktygslåda för Lean’ diskuteras användningen av processkartor som ett effektivt 

verktyg för att analysera värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter på mikronivå. 

Systematiskt arbete med processkartor kan hjälpa till att avslöja möjliga orsaker till kvalitets- och 

produktivitetsproblem. Om TG identifierar sina processer i form av processkartor finns det ett 

lämpligt verktyg som nämns i ovanstående bok som är hjälpsam i arbete med ständiga förbättringar 

och effektivisering av produktion. (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011) 

SMED (Single Minute Exchange of Die) är ett Lean verktyg för att minimera slöserier i produktion. 

Exempel på detta kan vara minskning av ställtider, eller omfördelning av inre ställtider till yttre 

ställtider. I TG:s fall är det svårt att minska ställtider, eftersom de flesta ordrar är unika. Däremot kan 
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systematiskt arbetssätt och förbättrade rutiner leda till en minskning av de inre ställtiderna. Detta är 

ytterst relevant när verksamheten expanderar. (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2011) 

Under workshopen diskuterades införandet av veckomöten där man ska utvärdera gånga 

tillverkningsperioden och planera inför nästkommande. Ytterligare ämnesområden som ska beröras 

är förbättringar. Lean Production förespråkar användandet av förbättringsgrupper, vilket ses som ett 

effektivt sätt att arbeta med ständiga förbättringar. I detta fall kan TG:s veckomöten vara ett bra sätt 

att bolla idéer gällande förbättring och effektivisering. Om man dessutom systematiskt 

dokumenterar resultaten från dessa möten, har man möjlighet att följa upp de åtgärder man har 

diskuterat. Om så är tillämpningsbart kan ytterligare ”Lean-verktyg” användas i detta avseende t.ex. 

PDCA . 

6.4.4 Utöka kund- och leverantörsbas. 

Detta är någonting som inte nämns specifikt i standarden däremot tror författarna att organisationen 

ändå kan använda sig av metoder rekommenderade av standarden för att nå detta mål. 

Att arbeta enligt standarden gällande kundfokus och hur man analyserar, mäter och följer upp detta 

är ett bra sätt att behålla och förbättra nuvarande kundrelationer. Ett systematiserat arbetsätt med 

liknande metod vara ett kraftfullt sätt att hantera potentiellt nya kunder. Via de balanserade 

styrkorten som upprättades i workshopen är det bestämts att ett KPI, som mäter möten med nya 

kunder, skall införas och följas upp regelbundet. Detta kan vara ett sätt att utöka mängden 

samarbetspartners. Kombinerar man detta med standardens krav på processer, systematik, 

dokumentering och uppföljning bör man kunna hitta ett sätt att nå detta mål. 

Att utöka kund- och leverantörsbasen hos TG är mycket relevant, i nulägesbeskrivningen framgår det 

Figure 8: PDCA 
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att ca åtta procent (två kunder) står för sjuttiofem procent av hela omsättningen. Enligt 

”Paretoprincipen” som är en empirisk regel står vanligtvis tjugo procent av kunderna för åttio 

procent av omsättningen. Understiger man denna regel uppstår det ett beroende av för få kunder.  

Enligt Porters fem krafter har en organisation låg förhandlingsstyrka gentemot kunder om endast ett 

fåtal står för större delen av omsättningen. På samma sätt är förhandlingsstyrkan låg om man endast 

tillhandahåller ett fåtal underleverantörer som man är beroende av att få råvaror ifrån. (KTH, 2010) 

TG är i dagsläget beroende av sin materialleverantör eftersom de inte har möjligheten att beställa 

från en annan leverantör till lika gynnsamma priser. I TG:s fall är den största kunden även 

materialleverantör vilket ytterligare försämrar förhandlingsstyrkan.  

 

6.4.5 Aktivt utveckla och utnyttja personalens kompetens. 

ISO 9001 kräver att organisationen ska" fastställa krav på kompetens för de medarbetare som utför 

arbete som påverkar överensstämmelse med krav på produkt". Standarden kräver också att 

personalens kompetens ska identifieras och dokumenteras. Ytterligare krav är att vidta nödvändiga 

åtgärder för att uppnå den nödvändiga kompetensen. Det är viktigt att medarbetarna förstår 

nödvändigheten i de aktiviteter som utförs och hur det bidrar till organisationsmål och 

kvalitetspolicy.  

Under workshopen fastställdes att TG ska förbättra personalens kompetens genom att årligen gå på 

föreläsningar/kurser. Området de anser bör förbättras är materiallära, med en bättre kunskap inom 

detta område kan man lättare hjälpa kunder med materialval. Det som framförallt är attraktivt att 

lära sig är glidegenskaper hos olika bronslegeringar.  
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Om man följer standardens krav gällande personalens kompetens arbetar man mot det uppsatta 

målet. Tidigare har men endast utbildat nyanställda genom en informell internutbildning, denna 

process bör underlättas vid framtida nyanställningar om man inför ett standardiserat sätt att 

introducera personal. Eftersom TG endast har tre anställda innebär det en viss sårbarhet, om en 

person slutar begränsas produktionshastigheten och rekrytering, anställning och upplärning är 

tidskrävande.  

 

6.5Konkurrenskraft ger nya kunder 
Ur intervjuerna med TG:s två största kunder framgick att en ISO certifiering kan leda till nya kunder 

och förbättrad konkurrenskraft, vilket motsvarar TG:s interna målsättning.  

I intervjuerna framgick det att ISO certifierade företag inte gärna ingår i samarbete med leverantörer 

som inte tillämpar ett kvalitetsledningssystem. Detta eftersom det krävs mycket arbete att 

säkerställa att leverantörerna kan erhålla efterfrågad kvalitet. I intervjun med LM diskuterades det 

att små företag ofta associeras med svårighet att få hög kompetens bland personalen. Exempelvis är 

det troligt att en personalstyrka med tio personer har kunskap inom fler kompetensområden än en 

personalstyrka med tre personer. Denna associering kan avhjälpas med en ISO certifiering. Utöver 

detta är små företag lätta att kontrollera och har ofta låga kostnader om det drivs på ett dugligt sätt. 

Kombinationen litet företag och ISO certifiering tror LM är en attraktiv kombination, både för 

befintliga kunder och för potentiellt nya kunder. 

 

Ytterligare tecken på hur en certifiering kan leda till ökad konkurrenskraft återfanns i en 

licentiatavhandling (Hedborg, 1996). Där beskrivs hur arbete med ett kvalitetsledningssystem ger 

kunder tilltro till leverantörers förmåga att kunna motsvara överenskomna produktkrav. 

Mediaplanet publicerade en tematidning 2011 där ett flertal personer från näringslivet intervjuades, 

dessa personer hade personliga erfarenheter av certifiering enligt en ISO standard.  

Där beskrivs hur innehavandet av en certifiering enligt en internationell standard öppnar upp större 

möjligheter till samarbete med nya kunder. Detta för att kunderna lättare vågar ta steget mot 

samarbetet med en ny leverantör där ett kvalitetsledningssystem tillämpas. Man ökar sitt förtroende 

för aktörer på marknaden om man innehar en certifiering. (Malmberg, 2011) 
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7 Slutsats 
 

TG:s Kunder uttrycker att det inte finns någon direkt vinning för dem, däremot såg de positivt på att 

TG påbörjar arbete med en certifiering. Skälet till detta är att deras kunder i framtiden kan ställa krav 

på att hela produktionskedjan behöver vara certifierade enligt en kvalitetsstandard. Kunderna anser 

också att de är viktigt att arbeta med leverantörer som vill växa och utvecklas, vilket är något som TG 

avser att göra med hjälp av ett kvalitetsledningssystem. 

Bättre eller jämnare kvalitet på produkterna kommer kunderna inte tjäna på i dagsläget, däremot är 

en ökad spårbarhet någonting som är viktigt, framför allt när fel uppstår. Kundernas kostnader för 

kontrollmätning av TG:s produkter är låga eftersom man litar på att TG tillverkar enligt utsatta 

toleranser. Detta innebär att tillämpning av ett kvalitetsledningssystem hos TG inte kommer bespara 

kunderna kostnader i form av egenkontroller. 

Kundernas allmänna uppfattning om vad TG kan tjäna på en certifiering är att det kommer hjälpa 

dem att få nya kunder. Detta för att en certifiering är betydande ur marknadsföringssynpunkt och för 

att det stärker deras konkurrenskraft. Många företag i denna bransch väljer att inte samarbeta med 

nya underleverantörer utan certifiering enligt ISO 9001. 

Författarna till denna rapport tolkar resultatet av intervjuerna, som att en certifiering enligt ISO 9001 

kan öppna möjligheten för en utökad ordersammansättning. 

Författarna upplever också att en certifiering kan öka kundtillfredsställelsen, då kommunikationen 

med kunderna kommer att utökas och förbättras, vilket ISO 9001 kräver. Detta kommer leda till 

bättre förståelse för kundernas behov och förväntningar, samt ökad möjlighet till ständiga 

förbättringar. Den utökade kommunikationen kommer gynna nuvarande kundrelationer. 

Eftersom hantverkskunnandet hos personalen anses hög, kommer troligtvis kvalitetshöjningen hos 

TG inte bero på nya arbetsmetoder inom produktion. Snarare beror kvalitetshöjningen på systematik, 

dokumentation, kommunikation, kontroll och uppföljning. Detta innebär att den produkttekniska 

kvaliteten sannolikt inte kommer öka. Vissa av de förbättringar ISO 9001 kan frambringa behöver 

kunderna inte märka, dessa förbättringar innefattar den inre effektiviteten, exempelvis 

minskadeställtider. Förbättringar som kunderna kommer uppleva, kan exempelvis vara leveranstider, 

fakturering och kommunikation.  

Författarna till detta examensarbete ser mycket som tyder på att TG kan tjäna på att certifiera sig 

enligt ISO 9001. Både genom att behålla nuvarande kunder, förbättra sina interna processer och att 

det öppnar möjligheter till samarbete med nya kunder och underleverantörer. TG är duktiga på det 

de gör och verkar vara redo för utmaningen ett införande av ISO 9001 innebär. Vid flera tillfällen har 

TG:s verksamhet besökts där intervjuer, studiebesök och diskussioner med anställda genomförts. 

Författarna anser att TG tror på ett införande och kommer gå in helhjärtat i arbetet mot en 

certifiering.  

För att verkligen tjäna någonting på en certifiering, är det viktigt att samtliga företagets anställda är 

engagerade i arbetet med införandet av kvalitetsledningssystemet. För att uppleva de positiva 

aspekterna ur kraven från ISO 9001, måste därför alla vara helt övertygade om att certifieringen är 

rätt väg att gå. TG måste vara beredda att investera mycket arbete vid införandet av 
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kvalitetsledningssystemet. Bara arbetet med att upprätta dokumentstrukturer för alla styrande 

dokument, processbeskrivningar och dylikt kan bli omfattande. När systemet väl är infört är det 

också viktigt att alla instruktioner och policys verkligen efterföljs för att nå organisationsmålen. 

En del företag som har tagit fram ett kvalitetsledningssystem följer inte instruktionerna när väl 

certifieringen genomförts. I TG:s fall är nuvarande arbetsmetoder väl etablerade och grundade i 

hantverkskunnande och expertis. Att frångå gamla rutiner och arbetsmetoder kan vara svårt, vilket 

gör det extra viktigt att verkligen följa de rutiner och instruktioner som tas fram efter att man har 

blivit certifierad.  

Det är också viktigt att inse att man inte kan förvänta sig en omedelbar vinning vid införandet. 

Kvalitetsarbete karaktäriseras av att upprätthålla ett långsiktigt perspektiv, framförallt när man 

analyserar förbättringar och dess resultat. Författarna till denna rapport anser att i detta specifika fall 

är en certifiering enligt ISO 9001 ett bra verktyg för att nå företagets interna mål.  

Genom att tillämpa ett hermeneutiskt förhållningssätt kan läsaren genom analys och tolkning skapa 

sig egen förståelse. Detta innebär att företag med liknande situation som TG kan finna denna uppsats 

relevant och skapa sina egna hypoteser. 

 

 

  

http://www.synonymer.se/?query=uppr%C3%A4tth%C3%A5lla
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BILAGA B (Kvalitetspolicy) 
Kvalitetspolicy för Tälje Glidlager AB 

 
Tälje Glidlagers kvalitetspolicy är: 
 
• Att producera och marknadsföra produkter med en hög kvalité och på rätt teknisk nivå. 
 
• Att leverera service och produkter i rätt tid och på rätt sätt, för att uppnå en hög grad av 
kundnöjdhet. 
 
• Att varje anställd alltid strävar efter att hålla rätt kvalitet på sitt eget arbete utifrån 
fastställda krav för varje produkt. 
 
På så sätt garanterar vi våra kunder att produkter levereras enligt ställda krav och 
specifikationer. 
Att göra rätt från början och leverera i rätt tid ska gälla för allt arbete inom företaget. 
Företagsledningen och arbetsledningen har ytterst ansvaret för att upprätthålla 
kvalitetspolicyn och skall stödja alla initiativ för att nå uppsatta kvalitetsmål.  
 
Därutöver: 
• Se till att personalen innehar lämplig utbildning och får korrekt information så att de kan 
utföra sina arbetsuppgifter. 
 
• Att hålla goda relationer mellan företaget, de anställda och deras omgivning. 
 
• Verka för ett väl fungerande samarbete med företagets underleverantörer för att 
säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider. 
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BILAGA C (TG´s strategi) 
 

Affärsidé 

Tillverka små till medelstora serier av kundanpassade glidlager och bronsbussningar med hög kvalitet 

och leveransprecision . 

Övergripande mål och strategi 

 Tälje Glidlager skall utveckla samarbetet med nuvarande kunder och underleverantörer och 

arbeta för långvariga relationer. 

 Tälje Glidlager skall växa med fokus på kvalitet, kunder och lönsamhet.  

 Tälje Glidlager skall stå på en stabil finansiell grund för att klara av konjunktursvängningar.  

 Tälje Glidlager skall utöka sin produktionskapacitet och utöka verkstaden för att kunna 

bredda produktfloran.  

 Tälje Glidlager skall konstant arbeta med ständiga förbättringar och effektivisering av 

produktionen.  

 Tälje Glidlager skall etablera relationer utanför Sveriges gränser, både i form av kunder och 

underleverantörer. 

 Tälje Glidlager skall utöka sin kund och leverantörs bas. 

 Tälje Glidlager skall aktivt utveckla och utnyttja personalens kompetens. 

 

Vision 

Tälje Glidlagers vision är att bli marknadsledande i Sverige vid tillverkning av kundanpassade glidlager 

och bronsbussningar. 
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BILAGA D (OrganisationsSchema) 
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BILAGA E (Balanced Scorecard) 
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