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Abstract 
Ted Bernhardtz at work (T.B.) is a small and innovative company with large-scale clients. 
T.B. has grown beyond the limits of what can be described as a company of simple structure. 
A business that is in a state of change and development can experience issues of reliability in 
the management system if not planned strategically. 
 
This thesis purpose is to review the organizational structure and identify were and how their 
current management system might not correspond with ISO 9000:2005 och ISO 9001:2008.  
A fundation based on the company’s needs is to be built that will increase their efficiency and 
ability to enhance customer satisfaction. Personnel will be involved to strengthen the quality 
management system’s sustainability. 
 
Litterature studies, interviews and close analysing have been executed to meet the objective 
and purpose of this thesis. This has shown that numerous procedures conformed and would 
successfully tackle a third party assessment. Thus, the company did not fulfill the 
determination of routines and resourses, and required documentation was ether missing or 
intractable. Also, there was lack of connection between activities and a non effective process 
based management. In addition, no objectives or targets where set and decisions where not 
based on facts since the methods for measurement were not set within the main activities. 
There is nothing bad that can be said regarding the culture environment of T.B. All employees 
are actively envolved and feel accouraged to meet customer satisfaction. 
 
Based upon a well known method of describing the process structure of a company, activities 
were devided into “mainprocess”, “management functions” and “support functions”. To 
enable the company to work with continuous improvement, supported by the standards and 
today’s view of quality management, main activities were devided into separate control 
charts. In conclusion, a fundation for a process-sight organisation and a draft for handling of 
required documentation were obtained. Further implementation was encouraged with a 
workshop seminar attending all employees. In addition, an action plan for the management 
was provided.
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Sammanfattning 
Ted Bernhardtz at work (T.B) är ett litet och innovativt företag med stora kunder. T.B har 
vuxit utanför gränserna av vad som kan beskrivas som en enkel och överskådlig 
företagsstruktur. Ett företag som är i förändrings- och utvecklingsfas kan ha svårt att hantera 
arbetet i ett ostrukturerat kvalitetsledningssystem och tillförlitligheten i företaget kan komma 
att svikta om strategier är otillräckliga. 
 
Examensarbetets syfte är att kartlägga företagsorganisationens nuvarande struktur och 
identifiera brister gentemot kvalitetsstandarderna ISO 9000:2005 och ISO 9001:2008. 
Därefter skall en företagsanpassad grund byggas upp som förbättrar företagets effektivitet och 
förmåga att öka kundtillfredsställelsen. En involvering av medarbetare skall införlivas så att 
ledningssystemets tillförlitlighet behålls. 
 
Genom teoristudier, intervjuer och företagsanalysering har en kartläggning av företagets 
främsta brister och behov genomförts. Den visade att det fanns flertalet rutiner och 
arbetsmoment som var mer än tillräckliga för att tåla en tredjepartsrevision. Kartläggningen 
visade även på brister i fastställandet av rutiner och resurser samt att viss dokumentering 
saknades eller var svår att lokalisera. Det saknades ett bra upplägg för sambandet i 
processerna och vilka delar som påverkar varandra. De hade inte ett målinriktat 
förbättringsarbete baserat på fakta. Företagskultur och värderingar är utan anmärkning. Alla 
är engagerade och involverade i att överträffa kundernas förväntan. 
 
Utifrån en vanlig processbeskrivningsmetod fördelades aktiviteter in i ”huvudprocesser”, 
”ledningsfunktioner” och ”stödfunktioner”. Förbättringsarbetet beskrivs utifrån 
huvudaktiviteterna med enskilda styrningsscheman. Examensarbetet resulterade i en grund för 
en processinriktad organisation med ett utkast till en handbok för dokumenteringen. Fortsatt 
implementering uppmuntrades via inspirationsseminarie för samtliga anställda och en 
handlingsplan framställdes till ledningen. 
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1 Inledning  

Som inledande del i denna rapport behandlas bakgrunden och problembeskrivningen av 
examensarbetet på Ted Bernhardtz samt syfte och avgränsningar som gjorts för att nå ett 
rimligt resultat. Även läsanvisningar tas upp för att förenkla läsandet för olika intressenter. 
 
1.1 Bakgrund och motiv 
Över Sverige har det under de senaste åren gått en ISO-våg. Många av landets företag har 
certifierats enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. ”Kvalitet är och kommer att bli en viktig 
konkurrensfaktor, men det är också en fråga om överlevnad. Ett av verktygen för att nå en 
plats bland de bästa är att vidareutveckla det befintliga kvalitetsledningssystemet ISO 9001 så 
att det möter de krav som ställs från marknaden, det vill säga våra kunder” (Thuning 1999). 
 
De flesta företag arbetar idag med någon form av kvalitets- och utvecklingsarbete, även Ted 
Bernhardtz at Work (T.B). Företaget arbetar idag med kvalitetsfrågor utifrån egna 
erfarenheter baserat på de enskilda anställdas initiativtagande. För att hela försörjningskedjan 
skall kunna fungera med fokus på kunder så bygger det i dagsläget på att de anställda har en 
god arbetsmoral, god kompetens och ständigt arbetar med förbättringar på egen hand. T.B. är 
ett växande företag inom textilbranschen med drygt tio anställda. Då företaget växer och 
kundkretsen kontinuerligt ökar så ökar därmed kraven och konkurrensen. Organisationen har i 
dagsläget inget krav från kunder på att vara tredjeparts certifierade inom kvalitetsstandarden 
ISO 9001. Då ISO 9001 behandlar en organisations alla delar och där helheten framhävs, är 
detta en bra grund att bygga upp ett kvalitetslednings-system på. De kommande åren kan dock 
en certifiering komma att bli ett krav från kunderna, om inte så bidrar en certifiering ändå till 
en ökad konkurrensfördel. Ett fungerande ledningssystem med en certifiering som stöd 
innebär att verksamheten arbetar för att säkerställa processer och ständigt förbättra dem, 
vilket skapar enhetliga och effektiva arbetsrutiner med kunden i fokus. 
 
1.2 Problembeskrivning 
Ett företag som är i förändrings och utvecklingsfas kan ha svårt att ha ett ostrukturerat 
kvalitetsledningssystem då eventuella nyanställningar och ökade kundkrav sker och fås. I 
detta skede kan det krävas att flöden i försörjningskedjan och inom organisationen är 
kartlagda och på något sätt förmedlade till de anställda för att minska onödigt arbete och 
underlätta för hela organisationen. För att ett företaget skall kunna utöka, växa och nå nya 
kunder, vilket T.B. har som framtidsutsikt, så krävs en dokumenterad struktur med rutiner och 
tydliga arbetsmetoder dokumenterade. 
 
Problembeskrivningen från T.B. var att ”strukturera och organisera upp deras ledningssystem 
och visualisera vad som finns och inte finns för att uppfylla de krav som ställs i standarden 
ISO 9001:2008”. 
 
T.B. upplever själva att arbetet med ledningssystemet har stagnerat, de har rätt tänk gällande 
kvalitetsfrågor men deras stora svaghet är att ”få ner det på papper” och hur dokumentationen 
skall utföras. De vill skapa en trygg utgångspunkt och en struktur anpassad efter deras sätt att 
arbeta. De vill inte att deras verksamhet skall bli underordnat kvalitetsledningssystemet. 
Beskrivning och dokumentation av ledningssystemet ska vara användbart och levande. Deras 
beskrivning var att det finns en rädsla för dokumentationen, korrigerande åtgärder och de 
formellt fastställda möten som standarden kräver. Man hade identifierat en inställning av att 
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kvalitetsarbete är tråkigt, administrativt betungande och svårt att tillämpa på deras 
organisationsform. 
Målsättningen med kvalitetsledningssystemet för T.B. är att på sikt kunna bli certifierade 
inom ISO-standarden 9001:2008, men framförallt att stabilisera arbetet och att kunna växa 
med en bra grund. 
 
1.3 Syfte 
Examensarbetets syfte är att  

• Identifiera organisationens nuvarande struktur och se vart fastställda rutiner, metoder 
och dokumentering saknas. Detta för att få befintliga och framtida dokument inom 
kvalitetsledningssystemet läs-, identifier- och sökbara. 

• Bygga upp en grund för ett kvalitetsledningssystem på T.B. som stöds av standarden 
ISO 9001:2008. Grunden skall vara utefter T.B:s egna rutiner och deras innovativa 
miljö skall inte störas eller bli för byråkratiserat, utan anpassas till en arbetsvänlig 
struktur.  

• Öka medvetenheten av vad ett kvalitetsledningssystem innebär för de anställda, så att 
de sedan aktivt skall kunna involveras i implementeringen och det fortsatta 
kvalitetsarbetet. 

 
Med ett kvalitetsledningssystem som detta skall företaget förbättra sin förmåga att öka 
kundtillfredsställelsen och andra intressenters informationsintressen. Företaget skall förbättra 
sin effektivitet och förenkla det vardagliga arbetet. 
 
1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet skall avgränsas på så sätt att: 

• Organisationens aktiviteter skall kartläggas för att få en överblick över hela 
försörjningsflödet och se på vilket sätt detta tillför kundvärde. Inledningsvis berörs 
endast kartläggning och analys av design/produktutveckling och marknad/försäljning. 

• Analys av hela ledningssystemet inom organisationen och dess nuvarande funktion 
skall ske genom informationssökning på företaget, tillämpat via intervjuer, en enkät 
och granskning av dokument och rutiner. 

 
Arbetet är begränsat till att i stora delar utföras på distans. Samtliga beslut och faktiska 
modifieringar som direkt påverkar företaget åligger T.B. att införa och följa upp. Författarna 
begränsar sig till att presentera underlag och förslag på konsultbasis, även en grund för 
implementering av ett kvalitetsledningssystem skall ges i samförstånd med företaget. 
Examensarbetet är avgränsat till ISO-standarderna 9000:2005 och 9001:2008 och skall inte 
behandla miljöstandarden ISO 14001. 
 
1.5 Läsanvisningar 
För den oinvigde läsaren 
Den som inte vet någonting om Ted Bernhardtz och dess organisation rekommenderas att läsa 
hela arbetet för att få en insikt om hur företaget är uppbyggt, fungerar och för att veta vad 
rapporten handlar om. 
 
Den som vill veta mer om kvalitet som del i en organisations ledningssystem rekommenderas 
en förstudie via teoridelen i kapitel fyra. 
 
För den insatte läsaren 
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Den som är insatt i kvalitetsarbete och kvalitetsstandarden kan hoppa över kapitel fyra som är 
det teoretiska referens kapitlet. 
 
Den som är insatt i Ted Bernhardtz organisation kan hoppa över kapitel två som behandlar en 
företagsbeskrivning samt kapitel fem där en nulägesbeskrivning görs. 
 
För den direkt berörda läsaren 
Den som är direkt berörd och insatt i detta examensarbete samt kvalitetsarbete och 
kvalitetsstandarden rekommenderas istället fokusera på kapitel fem till nio. Dessa kapitel 
behandlar nulägesbeskrivning, analys, resultat, diskussion samt slutsats och 
rekommendationer. 
 
För den metodintresserade läsaren 
För den som är intresserad av metoden läs kapitel tre och kapitel sex som behandlar analysen. 
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2 Företagsbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs Ted Bernhardtz at Work för att läsaren skall få en bild av hur 
företaget är uppbyggt och den bransch företaget verkar i. 
 
2.1 Historik 
T.B. är ett företag inom textilbranschen, inriktade på kollektionsutveckling, design och 
försäljning av medarbetarkläder och uniformer till större organisationer och företag. 
Organisationen grundades 1911 och har sedan dess funnits på samma adress i Göteborg under 
olika namn och ägare genom utvecklingen. Ägaren, Ted Bernhardtz, köpte modeföretaget 
1999 och har allt eftersom utvecklat organisationen. Modeföretaget har gått från ett företag till 
att hösten 2006 bli två, butiken Ted Bernhardtz och det nya bolaget Ted Bernhardtz at Work 
tidigare benämnt som T.B. Företaget har sedan dess gått från en anställd till drygt tio stycken. 
 
T.B. profilerar sig mot kunder med minst 500 anställda och med ett samarbete med butiken 
Ted Bernhardtz tillgodoser de även mindre företag och privatpersoner med kläder. 
Omsättningen har från deras första helårsbokslut 2007 gått från 40 Mkr till året efter 65 Mkr 
och sedan till 75 Mkr under 2009.  
 
2.2 Organisation 
T.B. är en linjeorganisation med drygt ett tiotal anställda och ett tjugotal engagerade och 
kvalificerade medarbetare. Medarbetarna bär en djup yrkeskunskap och god kompetens inom 
textil, material, hantverk, design och mode. Organisationen är uppbyggd på projektbasis, där 
man främst arbetar i projektform med en huvudansvarig projektledare och i nära samarbete 
med kund under hela projektets gång. T.B. drivs av personligt engagemang och flexibel 
service med stort fokus på kunden och dess situation, för att kunna skapa skräddarsydda 
lösningar och få nöjda kunder. För att kunna erbjuda kunder helhetslösningar så arbetar T.B. i 
nära samarbete med externa företag. De har en extern lagerhållning och logistikcenter, externa 
designers och även ekonomin sköts externt. 
 
2.3 Produkter och produktion 
T.B. erbjuder allt från att designa, köpa in och producera kompletta uniformskollektioner, till 
att skapa, genomföra och driva logistik och distribution av kläderna. De skapar allt från helt 
nya kollektioner till att produktutveckla ett redan befintligt koncept. ”Vi på T.B. hjälper dig 
gärna att ta fram dina personalkläder. Tillsammans skapar vi ett unikt koncept efter dina 
önskemål och behov. Vi har lång erfarenhet och jobbar med såväl stora som små 
kollektioner” (www.tedbernhardtz.se). 
 
Produkten som kunden köper är inte bara ett klädesplagg utan även design, framtagande och 
leverans. När man läser denna rapport skall man ha i åtanke att service och kreativitet ingår i 
benämningen ”produkt”. 
 
Ted Bernhardtz har en outsourcad produktion med ett brett nätverk av tillverkare som 
levererar deras produkter. Tillverkningen sker både i Europa och i Asien. Organisationen 
arbetar utifrån en uppförandekod, code of conduct, vilket innebär att leverantörer följer de 
gällande etiska regler, riktlinjer och krav enligt avtal. De arbetar även med miljöfrågor och 
prioriterar ekologiska och miljömärkta produkter så långt som möjligt. 
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3 Metod och material 

I kapitlet Metod och Material presenteras hur examensarbetet har genomförts med val av 
metod och arbetssätt. 
 
Då syftet med detta examensarbete är att strukturera upp ett kvalitetsledningssystem där 
arbetsmetoder och dokument skall upprättas på ett företagsanpassat sätt har följande metoder i 
huvudsak används: litteraturstudier och kvalitativ datainsamling. 
 
Rapporten är skriven utifrån ett hermeneutiskt perspektiv med analys av såväl primär- som 
sekundärdata. 
 
3.1 Litteraturstudier 
En grundläggade litteratursökning är vital för att definiera de teorier och strategier som kan 
tillämpas på det aktuella syftet. Litteraturstudierna skall ske för att få en bredare förståelse för 
olika perspektiv inom kvalitetsförbättringar. Litteraturstudierna finns från såväl tryckta som 
elektroniska medier. ISO-standarderna 9000:2005 och 9001:2008 kommer att grundligt 
studeras och användas som stöd genom hela examensarbetet. 
 
3.2 Datainsamlingsmetod  
Kvalitativ eller kvantitativ 
Vid val av metod i examensarbetet är det mest lämpligt att använda sig av kvalitativa 
metoder, då utfallet från kvalitativa metoder beskriver nuläget utifrån de anställda 
(www.kvalitativmetod.webs.com). Det är detta utfall som söks då man skall kartlägga 
företagets nuläge och därpå analysera det. Analysen skall sedan genomföras med hjälp av 
empiri och litteraturstudier. En abduktiv ansats är utgångspunkten då både empiri och teori 
varvas för att uppfylla syftet och den innovativa organisationen.  
 
De kvalitativa metoder som skall användas i examensarbetet är semistrukturerade intervjuer 
med ledningsgrupp och tillsvidareanställd personal bestående av kundtjänst, inköp, 
logistik/IT, ekonomi och projektledare. De kommer att vara planerade möten, i vissa fall med 
fastställd agenda. Kommunikation- och produktflöde, arbetsmiljö, arbetsmetod och 
grundläggande värderingar inom företaget kommer att eftersökas i de semistrukturerade 
intervjuerna. Under besök på företaget kommer direkta observationer tas tillvara för 
kartläggning och analys som resultatberoende information. Det skall även under 
examensarbetets gång genomföras benchmarking på ett annat företag för att få nya 
infallsvinklar och för en jämförelse vid utvärdering. I detta projekt kommer det även komma 
att finnas en kvantitativ metod ur ett positivistiskt synsätt. Den består av en mindre 
enkätundersökning som skall återspegla personalens uppfattning om företagets ställning i 
förhållande till kvalitetsledningsarbete. Enkätsvaren skall sammanställas för analys i 
nulägesbeskrivningen av företaget. 
 
Hantering av primär- och sekundärdata  
För att nå syftet med detta examensarbete krävs det att en analys av all sekundärdata ligger 
som grund. Sekundärdatan ger viktig information om hur arbetssättet ser ut idag och 
information om hur konsekvent man i nuläget är i det dagliga arbetet. Sekundärdatan skall 
visa om dokumentation finns i nuläget och i sådant fall hur den används. Utifrån 
sekundärdatan skall styrkor och svagheter i processflödet kunna urskiljas vid en granskning 
och jämförelse av kraven i ISO-standarden och litteraturstudier. Sekundärdatan kommer att 
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analyseras utifrån dess giltighet och relevans. Då dokumentation och information saknas i 
sekundärdatan skall det utformas intervjuer med de anställda för att få en rättvisande 
helhetsbild. Dessa primärdata skall sedan analyseras utifrån litteraturstudier och empiri. 
 
Under examensarbetets gång skall de olika processtegen tydliggöras och då det ej finns 
befintlig dokumentation i sekundärdatan, exempelvis arbetsinstruktioner och rutiner, så skall 
detta fastställas tillsammans med berörd personal för att få de anställda involverade i 
förändringsarbetet. 
 
Validitet och reliabilitet 
Enligt Kvale (1997, s. 214-220) är validitet detsamma som giltlighet. Validering skall 
genomsyra hela rapporten för att den skall ha god validitet. Han säger även att det handlar om 
att teoretisera, det krävs en teoretisk föreställning om vad som undersöks. När det gäller 
validiteten från den kvalitativa metoden anses den god då ett flertal intervjuer har genomförts 
med ett underlag som har sin utgångspunkt att uppfylla examensarbetets syfte. Det som är 
viktigt att tänka på då intervjuer genomförs är att intervjupersonen skall förhålla sig objektiv 
till de svar de får. Även beakta svaren efter människan i organisationen och dess position. För 
att validera intervjuerna på ett objektivt sätt gjorde intervjupersonerna egna anteckningar vid 
varje intervju för att sedan diskutera dem. Ett tillägg till objektiviteten är att 
intervjupersonerna inte hade någon förförståelse för organisationen sedan tidigare. Ett 
kontrollmoment utfördes i slutet på varje intervju där en upprepning av slutsatserna gjordes 
för att båda parter skulle vara överens och ha samma förståelse över vad som sagts. 
Reliabilitet hänför sig till resultatens konsistens och mäter huruvida en undersökning är 
tillförlitlig och trovärdig. Då det gjordes ett flertal intervjuer och då svaren var relativt lika 
anser författarna att dessa källor är trovärdiga och därmed kan användas som grund till 
kvalitetsarbetet. Medvetenhet finns om den risk: att intervjupersonerna undermedvetet kan 
påverka de personerna som intervjuas. Intervjuerna kommer därför ha samma underlag och 
två intervjupersoner som skriver egna anteckningar (nämnt ovan), för att få bättre svar på det 
som ämnas undersökas under intervjun. 
 
3.3 Hermeneutism och posivitivism  
Den vetenskapliga synen har två olika utgångspunkter, den hermeneutiska och den 
positivistiska. I rapporten avses det att skriva utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Ett 
hermeneutiskt perspektiv framhäver kontexten och fokuserar på att förstå och tolka de olika 
delarna för att få ett sammanhang. I hermeneutiken är förståelsen en viktig grund snarare än 
förklaringen och i den hermeneutiska läran finns det inget entydigt svar utan läran bygger på 
tolkningar (Kvale 1997, s. 49-52). Därför är denna vetenskapssyn en bra utgångspunkt i ett 
projekt som detta då det i ett kvalitetsledningssystem inte finns något entydigt rätt eller fel, 
det handlar i stor utsträckning om tolkning och anpassning. Vid tolkning och analys av 
insamlade data kan positivismen komma till användning inom detta examensarbete. 
 
3.4 Metoddiskussion 
Datainsamlingen i detta projekt skulle kunna skett på annat vis, utgångspunkten skulle endast 
kunna vara primärdata, där en kartläggning av företaget endast skulle ske utifrån intervjuer 
och möten med personalen. I ett projekt som detta skulle ett sådant sätt ta lång tid och då det i 
dagsläget finns användbar sekundärdata så bör den användas. 
 
I examensarbetet utgår man från en abduktiv ansats där både empiri och teori blandas, detta 
för att kunna uppfylla syftet: att bygga upp ett kvalitetsledningssystem utifrån T.B:s 
innovativa miljö. Om företaget hade varit mer byråkratiskt hade denna ansats förändrats och 
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en deduktiv ansats hade varit i fokus, där man använder sig av teorier och applicerar dem på 
verkligheten. I detta fall valdes det bort, då författarna tror att det skulle missgynna företagets 
nuvarande och framtida arbetssätt. 
 
En annan kvantitativ metod som skulle kunna genomföras är en eller flera 
enkätundersökningar på företaget. Detta har valts bort då resultatet av en enkätundersökning 
inte i samma grad som intervjuer bidrar till en uppfyllelse av rapportens syfte. Företagets 
ringa storlek talar för att möjligheterna i en mer personlig och informell faktainsamling är 
högst möjlig. Då projektet syftar till att genomföra en förbättring inom kvalitet för hela 
företaget, så bidrar ej enkäter med rätt sorts information. 
 
De intervjuerna som genomförts på företaget har varit utifrån en semistrukturerad form för att 
få en så bra bild av företaget som möjligt. Denna form skulle kunna vara helt strukturerad för 
att få direkta och mer korrekta svar, men på grund av tidsbegränsning av intervjutillfällen 
valdes den mer öppna formen. Intervjuerna genomfördes muntligt och dokumenterades via 
anteckningar av intervjupersonerna. Något som kunde gjorts annorlunda i detta fall, var att 
spela in och dokumentera intervjuerna för att sedan lyssna en andra gång och öka förståelsen. 
Detta valdes bort då en mer avslappnad intervjuform eftersöktes vilket gav en närmare 
kontakt med dem som intervjuades. 
 
3.5 Arbetsgång 
Examensarbetet började med en planering av arbetet, dels tillsammans med T.B. och dels på 
egen hand. Ett Gantt-schema utformades med tidsplanen för hela arbetet med alla dess delar. I 
tidsplanen uppskattades hur lång tid de olika delar skulle ta, så som förstudie, planering och 
nulägesanalys av företaget. När tidsplanen var gjord påbörjades en planeringsrapport för 
vidare planering. Denna plan innehöll allt som skulle behandlas och hur det skulle utföras.  
 
Det första momentet var litteraturstudier, för att få en ökad förståelse av hur ett 
kvalitetsledningssystem är uppbyggt, dess syfte och innehåll. Även en förståelse av hur 
kvalitetsledningssystemets olika funktioner skall se ut och hur de skall fungera. 
Litteratursökning har i huvudsak baserats på tidigare kurslitteratur och litteratursökning på 
Borås Högskolas bibliotek samt studier av en kvalitetshandbok och gamla ISO standarder. 
Litteraturstudier tillsammans med tidigare kunskap inom kvalitetsområdet var grunden som 
hela projektet skulle byggas på. I projektets inledningsfas krävdes många möten med T.B. för 
att skapa en korrekt bild av företaget och dess organisation, situation och mål. Möten med 
ledningsgruppen och handledaren på företaget skedde kontinuerligt. T.B. gjorde ett inköp av 
nya ISO-standarder som var grundläggande för att arbetet skulle kunna genomföras.  
 
När tillräcklig kunskap om hur företaget var uppbyggt och hur organisationen fungerade, och 
då grundläggande litteraturstudier hade genomförts påbörjades intervjuer med de anställda på 
T.B. Eftersom företaget är litet och då alla kommer att vara involverade i kvalitetsarbetet 
gjordes intervjuer inom alla områden: inköp, logistik/IT, kundservice, projektledare samt 
ledningsgrupp och företagsägare. Genom alla intervjuerna (se Bilaga 1), gavs en bild över hur 
organisationen fungerar och hur hela produktflödet flödar. Intervjuer med ledningsgruppen 
skedde kontinuerligt för att ständigt öka kunskapen om företaget. Dessa intervjuer var dels 
semistrukturerade men det utformades även ett frågeformulär utifrån ISO standardens krav för 
att få ytterligare information. Alla intervjuer genomfördes av två intervjuare och det var 
mellan en till tre personer som blev intervjuade.  
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Kontinuerligt under examensarbetet samlades information och nuvarande arbetsinstruktioner 
in för att användas till en påbörjan av att framställa en kvalitetshandbok, men främst till en 
nulägesbeskrivning av företaget. Under informationssökningen gjordes observationer av det 
dagliga arbetet på företaget vilket påverkat rapportens resultat. En enkät lämnades även ut i 
begynnelse stadie. Syftet med enkäten var att få en insikt i de anställdas egna tankar om hur 
viktigt det var för dem med ett kvalitetsarbete samt hur långt de tyckte att de kommit med 
dess kvalitetsledningssystem (se Bilaga 2). Responsen på enkäten dröjde till slutskedet av 
projektet. Utifrån all information som samlades in, nulägesbeskrivning och litteraturstudier 
kunde en analys utformas. I analysen gjordes en jämförelse av företagets nuläge och 
kravstandarden ISO 9001. Här framkom det vilka problem och brister som fanns inom 
företaget, ett av de främsta problem som fanns var att det inte fanns en tydlig och 
processorienterad organisation att arbeta efter. Det var istället produktorienterat och utan 
sambandsrelationer mellan de olika avdelningarna. Den primära uppgiften blev därför först att 
kartlägga hela processflödet för att kunna fortskrida arbetet med ett kvalitetsledningssystem. 
 
Med analysen som utgångspunkt med identifierade problem och brister påbörjades grunden 
av kvalitetsledningssystemet. Ett huvudprocesschema utformades med tillhörande stöd- och 
ledningsfunktioner, detta schema visualiserar hur hela processflödet och produktflödet sker 
och visar tydligt alla samband mellan de olika skeende i företaget och övergångar dem 
emellan. Styrningsscheman utformades därefter för att gå ett steg djupare och se hur varje 
enskild delprocess sker och styrs. I enlighet med analysen, huvudprocesschemat och 
styrningsscheman framställdes allt eftersom en grund till kvalitetshandboken. Kapitel 
utformades som både uppfyllde ISO-standardens krav och var anpassade efter företagets 
arbetssätt. I handboken sättes de nuvarande dokumenten in och rekommendationer gavs på 
nya dokument och rutiner, detta för att säkerställa hela processflödet. 
 
För att öka kunskapen om kvalitetsledningssystem hos alla de anställda genomfördes ett 
inspirationsseminarie, där innebörden av kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem 
presenterades. En presentation av arbetets resultat genomfördes och även en övning i 
kundinsikt där alla fick medverka, i syfte att bygga upp en motivation hos de anställda för ett 
vidare kvalitetsarbete och ökad insikt i eget ansvarstagande utifrån processerna. 
 
För att en implementering av ett kvalitetsledningssystem nu skall kunna ske krävs 
engagemang från ledning. En handlingsplan utformades för de första momenten av 
implementeringen. Implementeringen skall utifrån den kunna genomföras på ett enkelt och 
tydligt sätt. Därefter skall små grupper bildas för att få alla involverade och så att 
kvalitetsledningssystemet skall utvecklas och användas. 
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4 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras alternativa teorier och de verksamhetsteorier som främst används i 
analysdelen med syfte att uppnå resultatet. 

4.1 Kvalitetsbegreppet 
Ordet kvalitet kommer från latinets ”qualitas” och betyder ”beskaffenhet”. Talaren och 
politikern Cicero anses vara den som myntade ordet och använde det redan under antiken 
(Bergman & Klefsjö 2001, s. 21).  
 
Det finns ett flertal olika definitioner på begreppet kvalitet: 

• En av de ledande auktoriteterna inom kvalitetsområdet, Edwards Deming, säger att 
”Quality should be aimed at the needs of the customer, present and future”.  

• ISO 9000:2000 uttrycker att kvalitet är ”Den grad till vilken inneboende egenskaper 
uppfyller krav, det vill säga behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet 
underförstådd eller obligatorisk.”  

• Genichi Taguchi, Toyota, ”Kvalitetsbrister utgörs av samhällets totala förluster 
orsakade av produkten efter dess leverans.” 

 
Definitionen av kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa 
kundernas behov och förväntningar. Produktkvalitet är alltså bara en del i kundernas 
kvalitetsupplevelse. Kvalitet handlar lika mycket om service, från det att produkten beställs 
till dess att den levereras och därtill även de stödfunktioner företaget tillhandahåller så som 
reparationsservice, underhåll och kundsupport (Bergman & Klefsjö 2001, s. 24-25).  
 
4.2 Kvalitetsledningssystem 
Ett kvalitetsledningssystem innebär att begreppet kvalitet tillämpas genom hela 
organisationen. Ledningen styr därmed verksamheten och dess struktur så att kvaliteten 
gynnas i samtliga aktiviteter som förenas med kundnytta. Hela verksamheten och dess 
förädlingskedja kvalitetssäkras för att kunna fungera löpande över tiden (www.sis.se, 
090824). Persson (2004, s. 16).menar att ett helt integrerat ledningssystem har man då 
systemet på ett optimalt sätt uppfyller alla interna och externa krav som företaget beslutat att 
det ska uppfylla. 
 
ISO 9000 är en serie internationella standarder utvecklade av International Organisation for 
Standardization. Serien ISO 9000 blev en standard och utgavs för första gången 1987 med 
rötter från den amerikanska militären. Sedan 1987 har den internationella standarden översatts 
till nationella standarder i drygt 100 länder världen över. Standarden används av såväl 
tillverkande företag som tjänsteföretag och andra organisationer för att utveckla en 
målinriktad verksamhet på ett rationellt sätt (Bergman & Klefsjö 2001, s. 445-448).  
ISO 9000-serien består av fyra standarder: 

• ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi 
• ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet - Krav 
• ISO 9004 Ledningssystem för kvalitet - Vägledning till verksamhetsförbättring 
• ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö 

 
Fördelar med ett kvalitetsledningssystem 
Det finns många fördelar med att ha ett kvalitetsledningssystem. Det uppmuntrar till att hela 
verksamheten granskas för att produktflödet och produkten ska gynna kund på bästa sätt. 
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(www.sis.se, 090824). En tredjeparts certifiering innebär ofta att företaget håller sig 
uppdaterade på den europeiska och globala marknaden samtidigt som de arbetar utifrån en 
standard som är global och därmed kan erbjuda samma grund som många andra företag. 
Konkurrenskraften för företaget ökar och även den ständiga informationsuppdateringen med 
krav från myndigheter och information om marknaden och dess utveckling (www.sis.se, 
090820). Ett kvalitetsledningssystem hjälper företaget att sälja mer, få utökad kundkrets med 
nöjdare kunder och ökar möjligheten att utöka företaget och spara in på kostnader. Nöjdare 
kunder får man för att de är säkra på att det är ordning och reda på företaget, att det är lätt att 
kommunicera med företaget, det finns rutiner och krav som följs och att de får de produkter 
som de begärt i rätt tid och till rätt kvalitet (Engblom 1997 s. 9).  
 
4.2.1 Fallgropar och tveksamheter vid införande av kvalitetsledningssystem 
Om utgångspunkten är att kvalitetsledningssystemet ska byggas upp utefter standarden stöter 
man lätt på motstånd. Standarden kan upplevas som tung, formell, svårtolkad och i största 
allmänhet omöjlig att tillämpa på ”vår” organisation. Standarden har ett flertal krav gällande 
dokumentering och beskrivningar, dessutom skall dessa uppdateras och följas. Användaren av 
verksamhetssystemet skall själv avgöra hur det skall utformas, även när certifiering är aktuell. 
Effekterna av den vardagliga användningen är mer intressant än det formella systemet 
(Persson 2004 s. 39). Traditionellt har flera företag fallerat med implementerandet för att 
tolkningen av standarden resulterat i en mängd nya och omfattande dokumenteringsrutiner 
som inte adapterats av hela personalstyrkan. Man går runt dessa fallgropar genom att tänka 
sig vad kunden kräver och identifierar då vad som krävs för att organisationen skall kunna 
uppfylla kundönskemålen (Berlin, 090701)1. Nedan följer sex vanliga fallgropar, givna av 
Hedman2.  

• Brist på samband mellan strategi och process 

Beror ofta på att ledningen inte aktivt deltog i fastställandet av processerna, eller att ledningen 
har bristande intresse för ledningssystem. Tumregel för lösning är att ledningen oberoende av 
situation ska kunna förklara sambandet mellan strategi, kritiska framgångsfaktorer och 
process. 
 

• Felaktiga processer eller ofokuserade insatser för förbättring 

Beror på att processen inte tillsätter en ägare, att ägaren har ofullständig uppdragsbeskrivning 
eller att det är oklart var värdeökande aktiviteter utförs. Det leder till felaktigt riktad insats 
som skapar onödiga dokumentationsrutiner. De leder också till felaktigt riktade 
förbättringsarbeten då de mätbara resultaten inte bygger på resultat av värdeökande aktiviteter 
och ett ledningssystem som är komplext. Det gäller att noggrant fastställa var och i vilka 
processer som aktiviteter bidrar till ökad kundnytta och företagets förmåga att lyckas. 
 

• Processkartläggningshysteri 
Betyder att organisationen har kartlagt överflödiga, onödigt många eller alltför komplexa 
processer. Beror på en brist i förståelsen för behovet av processkartläggning för dem som ska 
använda systemet. Vad som är ändamålsmässigt och lämpligt finns inte beskrivet i 
processerna eller så har endast en oberoende professionalitet själv ritat upp processerna i 
kvalitetsledningssystemet. Det leder till att systemet blir onödigt komplext och otillämpbart, 
överflödigt arbete är lagt på processkartläggning. Det är således viktigt att personal involveras 
i processkartläggningen, att en förståelse för kartläggningsproceduren tillhandahålls och att 
man håller kartläggningen enkel. 
                                                 
1 Claes Berlin Kvalitetschef RUAG Aerospace, intervju den 1 juli 2009. 
2 Karl Hedman, Carnea, Föreläsning:”How to develop and implement integrated management systems”, 090917 
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• Mål och belöning  

Om mål definieras på en funktionell basis snarare än processinriktat, eller att de funktionellt 
baserade målsättningarna har större inverkan på systemet kan konsekvenserna bli konflikt 
mellan processerna. Exempel på detta kan vara personalen på kundservice i ett Telecom 
företag erfar provision beroende av dess förmåga att besvara så många samtal som möjligt i 
timmen. Kötiderna i telefon kortas för kunden, men mottagandet av förfrågan blir 
förmodligen kortfattat och otillräckligt. Det mest lönsamma för personalen är att se till att 
avsluta samtalet så snart som möjligt, inte att faktiskt hjälpa kunden. Lösningen är bland annat 
att fastställa en dokumenterad rutin vid målsättning och syfte. Man kan exempelvis använda 
sig av SMART:a målmetoden, att mål ska vara; Specificerade, Mätbara, Accepterade, 
Realistiska och Tidsbestämda. 
 

• Ledningssystemet upplevs och uppfattas som komplext utan användbarhet 

Beror på att den övergripande strukturen är svårförstådd och har en okontrollerad tillväxt. 
Ändringar och uppdateringar är svåra att sprida ut i organisationen, vilket ofta beror på dålig 
IT-struktur. Man har tappat kontrollen över vem som bär ansvaret för varje dokument. Det 
leder till att ledningssystemet sköts som en administrativ uppgift av personal särskilt tillsatt 
för uppgiften och att reell användning av ledningssystemet inte tillämpas. Tumregeln lyder att 
dokumenten inte skall vara mer än ”tre klick från att användas”, länka metoder och 
instruktioner till processen. Checklistor skall vara rådande, de bör inte vara mer än en A4 
sida.  
 

• Att lyckas med implementeringen - mänskligt beteende i en föränderlig omgivning 

Förändringar i samband med införande är i de flesta fall oundvikligt, därför är medarbetarens 
engagemang viktigt. Under förändringar kan personliga intressen upplevas vara hotade och en 
oro kan finnas inför företagets framtid och därmed sin egen. Motstånd mot förändringen kan 
också bygga på tidigare erfarenheter av misslyckanden eller en inställning av att förändringen 
helt enkelt är obefogad. Det ligger i människans natur att ta avstånd till förändringar, därför 
måste man erkänna eventuellt motstånd och ge personalen tid. Det kan uppstå konflikter, 
lägre produktivitet och till och med försök att haverera implementeringen. 
 

  
Figur 4.1 Illustration av ångestsvackan, en beskrivning av mänsklig reaktion i en föränderlig omgivning 

 
Därför måste de ovan beskrivna stegen erkännas som en målgång och därefter kan en positiv 
bild av framtiden målas upp. Mer om medarbetarengagemang i avsnitt 4.3: Kvalitetsprinciper 
– grundstenar för kvalitet, princip 3; Medarbetarengagemang. 
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4.3 Kvalitetsprinciper - Grundstenar för kvalitetsarbete 
Industrialiseringens intåg i samhället skapade ett stort behov av kontroll och därmed även 
kontroll av kvalitet i dess olika bemärkelser. Ur behovet växte ett populärt och högst 
accepterat kvalitetsbegrepp fram som på engelska kallas Total Quality Management, TQM. 
Bergman och Klefsjö översätter det till offensiv kvalitetsutveckling, vilket kan ses som en 
helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar för att nå högre kundtillfredsställelse 
med mindre resursåtgång. Helheten med engagerat ledarskap och hörnstenarna, se figur 4.2, 
kan betraktas som ett ledningssystem. Kvalitetsutvecklingens syfte handlar om att aktivt 
förebygga, förändra och förbättra, inte att kontrollera och reparera. (Bergman & Klefsjö 2001, 
s. 34, 72). 

 
Figur 4.2 Illustration av hörnstenarna i Total Quality Management 

 
Hörnstenarna i TQM är i sin tur väldigt lika de åtta kvalitetsprinciper som ISO 9000-serien 
bygger på (Bergman & Klefsjö 2001, s.449).  
 
De åtta kvalitetsprinciperna som finns i standarden är avsedda för att användas som 
stöttepelare vid införandet av ett kvalitetsledningssystem. Organisationens 
grundförutsättningar styr hur de används i de specifika fallen, alltså beroende på 
organisationen och dess förutsättningar (www.sis.se, 090804). Nedan staplas de åtta 
kvalitetsprinciperna från ISO 9000:2000 och 9000:2005 med beskrivning och tolkning av 
dessa utifrån teorier om kvalitetsledningssystem. 
 
1. Kundfokus  
Alla organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå nuvarande och framtida 
kundbehov, bör uppfylla kundkrav och sträva efter att överträffa kundens förväntningar. 
 
Kunder kan tolkas som externa och betalande kunder. Det kan även vara intressenter som är 
beroende av företagets framgångar som räknas in i begreppet kunder. De vi vill skapa värde åt 
kallar vi kunder (Bergman & Klefsjö 2001, s 27). Aktiviteter och resultat ska stämma överens 
med kundernas krav och förväntan (Thuning 1999, s. 5). En förutsättning för detta är att det 
skapas en kundförståelse och analys av kundens behov och förväntningar samt att företaget 
tillgodoser dessa på lämpligt sätt. Genom att kommunicera kundens behov och förväntningar 
ut i organisationen och framställa en metod för att mäta utfallet av företagets ansträngningar 
möter man principernas första punkt. En centrering av kunderna, fokus på kunderna, ska 
genomsyra organisationen för att verksamhetsaktiviteter idag skall räknas som kvalitativa. Att 
följa principen leder till kontinuerlig översyn av kundhanteringen (www.sis.se, 090804).  
 
2. Ledarskap 
Ledare åstadkommer enhetlighet när det gäller organisationens syfte, inriktning och interna 
miljö. De skapar den miljö vari personalen kan engageras fullt ut för att uppnå 
organisationens mål. 
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En ledare föregår med gott exempel och agerar processinriktat (Thuning 1999, s. 5). Genom 
att författa och förmedla företagets affärsidé, mål, visioner och policys säkrar ledaren att 
samtliga delaktiga vet vad de jobbar mot och har en bas för hur man skall agera (Persson 
2004, s. 15). Ledaren skall ta ansvar för att personalen förstår och engageras i att uppnå 
uppsatta mål. Ledarskapsprincipen innebär att ledaren skall sörja för att medarbetare har 
tillräckliga resurser och till resurser räknas material, kunskap och information.  
 
Mintzberg om organisationsteori 
Vid implementering av ett kvalitetsledningssystem är det väsentligt att man identifierar 
organisationens befintliga förutsättningar, såväl interna som externa. Företagets struktur och 
deras organisationsutformning skall vara designat så att det överensstämmer med dessa 
förutsättningar. Enligt Mintzberg finns det två olika företagsstrukturer; Mekanisk3 och 
Organisk. Organisk struktur beskrivs enligt följande punkter: 

• Ofta projektorganiserat 
• Kontinuerlig anpassning och omprövning av individuella arbetsuppgifter 
• Ömsesidig anpassning 
• Låg beteendeformalisering 
• Nyckeldelen i organisationen; Stödfunktioner 
• Ansvar endast begränsat till väsentliga frågor, i övrigt delat ansvar 
• Nätverk av kontroll, befogenheter och kommunikation 
• Horisontell mer än vertikal kommunikation 
• Engagemang värderas mer än lydnad 
• Externkunskap prioriteras 

 
Den Adhokratiska3 organisationstypen är en typisk organisk struktur och dess situationsfaktor 
(så som ålder, storlek och omgivning) är komplex, dvs. snabbt skiftande och ombytlig.  
Designparametrarna (så som medel och tillvägagångssätt att styra och påverka företaget) är 
decentraliserade. Stödfunktionen (the support staff) anses vara nyckeldelen i organisationen. 
Med stödfunktioner menas avdelningar och delmoment som finns för att stödja det operativa 
arbetsflödet. Exempel på adhokratiska organisationer är reklambyråer och designföretag. 
Skrivna regler, standardprocedurer, definierade värden och normer hjälper organisationen att 
kontrollera beteendet i organisationen. Aspekterna specificerar hur en person skall utföra sin 
roll. Blir arbetet hårt reglerat och reglerna följs utan avvikelser leder det till hård 
byråkratisering. En grundregel är att ju större organisationen är, desto större behov av 
formaliserad styrning. En adhokrati har låg beteendeformalisering och mår bra av det. 
 
Ömsesidig anpassning är kompromissen som växer fram när beslutsfattande och koordination 
är en process där de anställda använder sitt sunda förnuft framför skrivna regler för att lösa ett 
problem. Mintzberg menar att organisationen skall arbeta för att finna en lämplig balans 
mellan standardisering och ömsesidig anpassning, beroende på dess organisationstyp. När 
man skall designa en effektiv organisation kräver struktureringen en intern överensstämmelse 
mellan designparametrar och en anpassning efter situationsfaktorerna. Har man balansen 
mellan dessa, har man en ”superstruktur”. För den organiska strukturen och adhokratin 
innebär det att man har gynnsamma förutsättningar för innovation, problemlösning och lyckad 
tillväxt i dess föränderliga omvärld. (Mintzberg 1992) 
 
                                                 
3 Vill man läsa mer om organisationsteori rekommenderar vi Henry Mintzberg ”Structures in fives – Designing 
effecive organisations” och Gareth Morgan ”Organisationsmetaforer”.  
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3. Medarbetarnas engagemang  
Medarbetare på alla nivåer utgör organisationens främsta tillgång och deras fulla 
engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. 
 
Principen om medarbetarens delaktighet innebär att deras insats har betydelse och att alla har 
idéer som kan förbättra organisationen (Engblom 1997, s. 27). Vilka skall då vara med och 
utföra och underhålla kvalitetsarbetet? Berlin 4 säger att de inte har någon avdelning avsatt för 
att arbeta med enbart kvalitet, alla arbetar istället med kvalitetsledningssystemet. G. Thuning 
(1999, s.32) poängterar att det är du som står närmast ett kvalitetsproblem som har bäst 
förutsättning att finna dess lösning. Engagemang innebär även att man skall hitta vad som 
orsakat fel eller brister inte vem som är orsaken (Bergman & Klefsjö 2001 s. 43). Det är i 
många företag vanligt att fastna i en negativ trend där man skyller problem på andra 
divisioner och utser syndabockar istället för att lösa problem (Thuning 1999, s. 32). Viktiga 
element för att skapa delaktighet i en organisation är information och delegation (Carlzon 
1985). 
 
4. Processinriktning 
Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när sammanhörande resurser och aktiviteter hanteras 
som en process. 
 
En stor del av ISO standarden poängterar vikten av att arbeta i processer. Att se arbetsflödet 
som en process innebär att föreställa sig arbetet som sammanhängande aktiviteter som 
upprepas med tiden (Bergman & Klefsjö 2001, s. 40). Processen skall betraktas som 
någonting som händer, ett skeende, den skall ha en början och ett slut så att processen går att 
mäta (Persson 2004, s. 102-103). Berlin 4 bekräftar att tänka processorienterat är att tänka hur 
och inte vad man gör. Han anser att det är fördelaktigt att formulera processerna i verbform, 
särskilt huvudprocesserna för att öka förståelsen i det dagliga arbetet. En fördel med att tänka 
processinriktat är att kostnader kan sänkas genom att produktens genomloppstid förbättras 
och då en kontroll av resursutnyttjandet kan ske (www.sis.se, 090804).  
Det vanligaste sättet att illustrera verksamhetens processinriktning är via ett 
huvudprocesschema, även kallat aktivitetsschema (Bergman & Klefsjö 2001, s. 419). 

 
Figur 4.3 Illustration Huvudprocesschema 

•••• Ledningsprocesser involverar främst beslut om mål och strategier men också 
förbättringsmöjligheter med avseende på såväl interna som externa intressenters 
önskemål. 

                                                 
4 Claes Berlin Kvalitetschef RUAG Aerospace, intervju den 1 juli 2009. 
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•••• Huvudprocesserna är de delar i organisationen som skall uppfylla kundbehovet. Detta 
sker via utveckling, produktion, distribution. Dessa processer skall vara 
kundvärdesskapande, man skall kunna ta betalt för det som händer i dessa processer. 

•••• Stödprocessernas uppgift är att tillhandahålla resurser till de operativa processerna.  
 
Processens uppbyggnad 
 

 
Figur 4.4 Modell över en styrd process med definierat mål, Persson 

 
Persson (2004, s. 103-108) beskriver processer som något som upprepas enligt ett bestämt 
mönster. Han varnar för missbruk av ordet process, och hänvisar till att det enbart skall 
användas i det fall aktiviteterna är ett förlopp (se fig. 4.4). I processens aktiviteter omformas 
insats till utfall. 

• Insats kan vara såväl material som information, det vill säga sådant som behövs för att 
kunna börja med utförandet av aktiviteter. Aktiviteter är någonting som åstadkommer 
ett utfall med ökat värde, eller med andra ord förädling. 

• Resurser är sådant som förbrukas eller används under aktiviteten. Resurser kan bestå 
av; utrustning, personal, kunskap, energi och tid. I varje process bör en processägare 
tillsättas. Processägaren ansvarar för att fastställa resursbehov för att kunna utföra 
aktuella aktiviteter relaterade till kundnytta. Processägarens uppgift är att analysera 
utfallet från aktiviteter och ständigt arbeta med förbättring av processen genom 
styrning av aktiviteterna. Processägaren ansvarar även för att mål specificeras och 
skall sträva efter att de uppfylls. Ägare och personalresurser skall ha 
arbetsbeskrivningar och befattningsbeskrivningar. Det är viktigt att i beskrivningarna 
säkerställa när och hur vidarebefordran till nästa process med dess ägare skall ta vid. 

• Utfall skall mätas, så att aktivitet kan styras mot målsättning på ett effektivt sätt. Utfall 
från en process är ofta insats i nästa. Det kan också vara så att ett utfall blir en resurs i 
en annan process. 

• Mätning kan vara kontroll mot gällande specifikation som kan vara en del av styrning 
i en aktivitet. 

• Styrning är de metoder som används för hantering av information. Exempel på 
styrning är instrument så som MPS-system och ekonomisystem men även möten eller 
genomgång av utfall.  

5. Systemangreppssätt för ledning  
Att fastlägga, förstå och hantera ett system av samverkande processer för ett givet mål bidrar 
till att organisationen blir verkningsfull och effektiv. 
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Att angripa ett system syftar först och främst till att man skall finna det samband som finns 
mellan de olika huvudprocesserna. Processer har en början och ett slut, men där den ena 
processen slutar tar ofta en annan vid. Det är också så att stödprocesser och ledningsprocesser 
inverkar på flera av huvudaktiviteterna och det gäller att hitta beroendet i dessa med. Thuning 
(1999, s. 5) säger att alla aktiviteter på alla nivåer i verksamheten i förlängningen skall skapa 
ett mervärde för kunden, i annat fall bör de rationaliseras bort. Systemangreppssättet skall 
verka för att se över arbetsmoment och utvärdera dess effektivitet och dess kundnytta, vilket 
leder till en fokusering av de viktigaste processerna. Kvalitetsledningssystemet skall 
utvärderas, mätas och analyseras för att ständigt förbättras. Mer om detta i punkt 4; 
processinriktning, och avsnittet om processernas uppbyggnad. Principen handlar om att 
verksamheten finner ett system som kan inge intressenter förtroende för dess effektivitet 
(www.sis.se, 090824). 
 
6. Ständig förbättring  
Varaktigt mål för organisationen är ständig förbättring. 
 
Först som sjätte punkt i uppstapling av principer kommer förbättringsarbetet. B. Bergman 
(2001) sätter en definition på kvalitetsutvecklingens grundregel; ”det finns alltid ett sätt att 
åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad”. Inom Lean Production använder man sig av 
uttrycket ”kaizen” vilket direktöversatt blir ”förändra bra” (Bergman & Klefsjö 2001, s. 44-
45). Kaizen åstadkoms genom att reflektera över sina svagheter och därefter finna ett sätt att 
förändra dem (Liker 2004, s. 264). En visuell syn på kontinuerligt förbättringsarbete finner 
man i Demings PDCA-cykel (se fig. 4.5).  

 
Figur 4.5 Demings förbättringscykel, Liker  

 
Det är också viktigt att poängtera att man skall ta lärdom av sina misslyckanden, men inte på 
bekostnad av individen. Genom att utnyttja information som processen bär på kan vi ta 
lärdom av fel och brister, inte genom att jaga syndabockar (Bergman & Klefsjö 2001, s.43). 
Ett verktyg för att komma åt grundorsaken till ett problem är att man använder sig av ”5-
varför-metoden”. Det är att steg för steg besvara frågan varför ett problem uppstått eller en 
olycka inträffat, för att på bästa sätt kunna motverka att det hela upprepar sig. Se figur 4.6. 
(Liker 2004, s. 253).  
 

Problem Åtgärd 
Oljepöl på golvet Torka upp 

Varför?  
Maskinen läcker olja Laga maskinen 

Varför?  
Packningen är sönder Byt packning  

Varför?  
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Inköp av undermåliga packningar Ändra specifikationerna 
Varför?  

Vi gick efter priset Ändra inköpspolicy 
Varför?  

Inköparna premieras för kortsiktiga 
besparingar 

Ändra sättet att värdera inköparna 

Figur 4.6 Exempel på ”fem varför metoden” i praktiken, Liker 
 
Kvalitetsbristkostnader 
Där verksamheten brister i kvalitet uppstår ofta en kostnad; kvalitetsbristkostnaden. Bergman 
& Klefsjö (2001) delar in kvalitetsbristkostnader i interna och externa felkostnader. Interna 
felkostnader är direkta kvalitetsbrister eller felaktigheter som orsakar direkta kostnader, 
medan externa felkostnader orsakar indirekta kostnader. Dessa två indelningar är tillräcklig 
indelning av kvalitetsbristkostnader som mätetal. Kvalitetsproblem löses inte av att man följer 
upp kvalitetsbristkostnader men det ger en indikation om var man bör söka efter problem då 
utveckling och arbete med ständig förbättring utförs (Bergman & Klefsjö 2001, s. 64-66). 
 
7. Faktabaserade beslut  
Verkningsfulla beslut baseras på den logiska eller intuitiva analysen av data och annan 
information 
 
Som ett komplement till princip 6; ständig förbättring och poängteringar om att syftet med 
ledningssystem är att upprätta policy och mål kommer principen att bygga beslut på fakta. 
Om man till exempel vill komma åt kvalitetsbristkostnader måste man ha samlat information 
om de interna och externa kostnader som felaktigheter och brister skapat i respektive process 
(Bergman & Klefsjö 2001, s. 65). Fakta kan vara många olika saker och samlas ihop och 
presenteras på flertalet olika sätt. Datainsamling är enligt Bergman & Klefsjö ett av de 
viktigaste stegen i kvalitetsförbättringsprogram. Datainsamling är oftast utformad som en 
strecktablå avsedd att använda som kontinuerlig kontroll av en aktivitet i en process. Efter 
tillräcklig insamling av data kan informationen sammanställas och problemområden 
uppdagas. Mätning kan göras på utfallet eller inne i en aktivitet alltefter processens art 
(Persson 2004, s. 104). Att man ”med lite känsla” kan förstå hur ett utfall skall tolkas och 
ageras utifrån är ett nytt tillägg till principen i ISO 9000:2005.  
 
8. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer  
En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga 
relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde 
 
Denna punkt är den som skiljer sig mest från hörnstenarna i TQM (Bergman & Klefsjö 2001). 
Att använda sig av principen innebär till exempel att inte utnyttja en leverantörs svaghet som 
fördel i upphandling. Svagheterna hos samarbetspartners och leverantörer är en kvalitetsbrist 
till den egna kunden. Ur kundsynpunkt spelar det mindre roll om det är sekundärt bristen har 
skett, kundens intresse ligger i att företaget uppfyller dess krav. Supply Chain Management 
har vuxit sig stort som begrepp inom företagsverksamheten. Man skall arbeta med att skapa 
relationer utanför företagsgränserna genom att hålla öppen och uppriktig relation och via ett 
effektivt flöde av kunskaps- och informationsutbyte med sina leverantörer (Mattsson & 
Jonsson 2005, s. 21). Att följa principen skall leda till en vinna-vinna situation för samtliga 
parter inblandade i förädling av produkten (www.sis.se, 090824). 
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4.4 Gap-analys 
SIS, Swedish Standards Institute, har utformat en GAP-analys som bygger på de åtta 
kvalitetsprinciperna. Med hjälp av den kan man se vad organisationen tycker är viktigt och 
hur långt man har kommit inom varje område. Den skall besvaras utiftån 8+8 påståenden, den 
första delen framhäver den allmänna inställningen på företaget och de skall besvaras utifrån 
”hur viktigt tycker jag att detta är?”. Den andra delen behandlar hur långt man anser att 
företaget har kommit i påståendet i fråga. Se Bilaga 2. De åtta olika påståendena är relaterade 
till ISO standardens åtta principer för kvalitet. Varje påstående skall markeras med den siffran 
i skalan man anser passar bäst, från 1 = ”stämmer inte alls” upp till; 10 = ”stämmer mycket 
väl”. Se påståenden i figur 4.7 nedan. 
 

 
Figur 4.7 Påstående baserade på ”åtta ledningsprinciper”  

 
Sammanställning av GAP-analysen visas i form av ett spindeldiagram. Här visualiseras 
avstånden, även kallat ”gapen”, mellan de två olika delarna. Gapen redovisar vilka principer 
som bör prioriteras i verksamhetens ledningssystem. Bergman & Klefsjö (2001, s 327) 
beskriver en GAP-modell med liknade egenskaper men där man istället jämför kundens 
förväntan på tjänst och produkt mot vad kunden upplevde att den erfordrat. Syftet med en 
GAP-analys är att jämföra nuläge med önskat läge och bestämma åtgärder för att ”sluta” 
eventuella gap. (www.ioc.se, 090817) Figur 4.8 visar exempel på metod för att sluta ett gap. 
 
Faktor Gap Åtgärder Mål och mätetal 
Kundnöjdhet Öka 

kundnöjdhet 
från 3,5 till fyra 

Satsningar på 
ökad servicenivå 

Minska antalet 
kundklagomål 
med 50 procent 
till nästa år 

Figur 4.8 Exempel på analys och målsättning på en faktor i gap-analys baserat på 8 ledningsprinciper. 
 
4.5 ISO 9001:2008 
Standarden SS-EN ISO 9001:2008 Ledningssystem för kvalitet – Krav, är den del av 
standardserien som anger krav och som omfattar alla processer inom en organisation. 
Standarden föreskriver hur en organisations kvalitetsledningssystem bör vara uppbyggt och 
fokuserar på att framhäva ledarskap, kundfokus, processyn och ständiga förbättringar på ett 
sätt som framhäver ett ledningssystem inriktat på kvalitet (Bergman och Klefsjö, 2001, s.453). 
Kravstandardens huvudsakliga avsikt är att öka kundtillfredsställelse genom att kundens krav 
uppfylls. Detta genom att ledningssystemet för kvalitet processinriktas vid dess utveckling, då 
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det införs och vid förbättringar. Processer kan enligt standarden beskrivas som 
”processmodellen”, där de fyra huvudkraven framställs. Se figur nedan. 
 

 
Figur 4.9 Modell över ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, ISO 9001:2008 s.v 0.2 

 
De fyra huvudkraven från ISO standarden 9001:2008 söker en logisk struktur och avsikten är 
att dokumenten som krävs skall vara lätta att arbeta med dagligen. Tuhning (1999, s. 15) 
hävdar att kraven som ISO ställer i korthet används för att planera arbetet för att göra rätt från 
början, varna då fel uppstår under arbetets gång, följa upp arbetet samt rätta till felet för att 
det ej skall uppstå fler gånger. Se krav nedan (Bergman & Klefsjö, 2001, s. 456-458 och ISO 
9001:2008). 
 
Ledningens ansvar 

Ledningens åtagande 
Här ställs det krav på att högsta ledningen skall ge bevis för sitt åtagande när det gäller 
utveckling och införning av kvalitetsledningssystemet, samt ständig förbättring av dess 
verkan. Det ställs också krav på att ledningen har en fungerande kommunikation med 
organisationen och att de säkerställer att processer kan utföras efter ställda krav. 
 
Kundfokus 
Här skall högsta ledningen säkerställa att kundens krav fastställs och uppfylls med målet att 
öka kundtillfredsställelse. 
 
Kvalitetspolicy 
Högsta ledningen skall säkerställa att kvalitetspolicyn anpassas för organisationens syfte, är 
underhållen och uppfyller ställda krav samt att den kommuniceras väl inom organisationen 
och ständigt lämplighets granskas. Kvalitetspolicyn skall även ge förutsättning för att upprätta 
och se över kvalitetsmål. 
 
Planering 
Högsta ledningen skall säkerställa att kvalitetsmål upprättas inom organisationen, att de är 
mätbara och står i överensstämmelse med kvalitetspolicy. Högsta ledningen skall också 
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säkerställa att planering av kvalitetsledningssystemet görs med avsikt att uppfylla allmänna 
krav och organisationens kvalitetsmål, samt att ledningssystemets funktion bibehålls vid 
förändringar. 
 
Ansvar, befogenheter och kommunikation 
Högsta ledningen skall säkerställa att ansvar och befogenheter är definierade och 
kommunicerade inom organisationen. De skall utse en ledningens representant som ansvarar 
för att kvalitetsledningssystemet upprättas, införs och underhålls samt informerar högsta 
ledningen om ledningssystemets funktion och eventuella behov av förändring. Representanten 
skall säkerställa att medvetenhet om kundkrav befrämjas i hela organisationen. Högsta 
ledningen skall här säkerställa att den interna kommunikationen angående 
kvalitetsledningssystemet sker kontinuerligt. 
 
Ledningens genomgång 
Högsta ledningen skall gå igenom organisationens ledningssystem för kvalitet med planerade 
intervall för att säkerställa att systemet är lämpligt, tillräckligt och har avsedd verkan. Ett 
underlag för genomgången skall finnas som uppfyller standardens kravställningar. Förbättring 
och bedömning av behov till ändringar skall tas upp, detta inklusive kvalitetspolicy och 
kvalitetsmål. Dokumentation skall bevaras. 
 
Hantering av resurser 
Tillhandahållande av resurser 
Organisationen skall fastställa behov av resurser som erfordras och tillhandahålla dem i syfte 
att öka kundtillfredsställelsen och för att upprätta, underhålla och ständigt förbättra 
kvalitetsledningssystemet. 
 
Personalresurser 
Personal som utför arbetet med att förädla utfall med hänsyn till dess krav skall vara 
kompetent, baserat på teoretisk och praktisk utbildning samt färdigheter och erfarenheter. 
Organisationen skall fastställa organisationens samlade kompetens, behov av kompetens och 
se till att dessa behov uppfylls. Dokumentation över gällande kompetens skall bevaras.  
 
Infrastruktur 
Organisationen skall fastställa behovet av, tillhandahålla och underhålla den infrastruktur som 
erfordras för att organisationen skall uppnå en överensstämmelse mot krav på produkt. 
Infrastruktur innefattar bland annat transporter, kommunikation, lokaler och utrustning. 
 
Verksamhetsmiljö 
Organisationen skall fastställa och styra den verksamhetsmiljö som erfordras för att 
åstadkomma överensstämmelse mot krav på produkt. 
 
Produktframtagning 
Planering av produktframtagning 
Organisationen skall planera och utveckla de processer som erfordras för produktframtagning. 
Planering skall stå i överensstämmelse med andra krav i organisationens 
kvalitetsledningssystem och genom produktens krav. Tillhörande aktiviteter och processer 
skall fastställas. Redovisande dokument krävs i denna del för att styrka att 
framtagningsprocess och produkt uppfyller ställda krav. 
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Kundanknutna processer 
Organisationen skall fastställa produktanknutna krav så som kundkrav, leveranskrav, 
användningskrav, författningskrav och andra organisationskrav. Genomgång av alla 
produktanknutna krav skall ske och säkerställas. Resultat av genomgång skall dokumenteras 
och åtgärder tillföljd av den skall bevaras. Vid säkerställning skall berörd personal göras 
uppmärksam på kraven. Organisationen skall även fastställa och införa ett väl fungerande sätt 
för kommunikation med kunder avseende produktinformation, förfrågningar och 
kundreaktioner. 
 
Konstruktion och utveckling 
Organisationen skall planera och styra konstruktion och utveckling av sina produkter samt 
fastställa de aktiviteter för granskning, verifiering och validering som är lämplig. Ansvar och 
befogenheter skall fastställas och fördelas, dessa skall sedan följas upp för att säkerställa 
effektiv kommunikation och klarhet i fördelningen. Då förändringar sker skall planer i 
tillämplig utsträckning uppdateras och förmedlas. Den dokumentation som krävs i 
konstruktion och utvecklingsarbete är underlag med krav, verifieringsresultat, 
valideringsresultat och ändringar under arbetet. Dessa skall granskas och en dokumentation 
skall sammanställas för vidare analys. 
 
Inköp 
Inköpsprocesser skall styras för att säkerställa att inköpt produkt uppfyller specificerade krav. 
Bedömning och val av leverantör skall styras och baseras på dess förmåga att leverera 
produkter som svarar mot ställda krav. Kriterier för val och bedömning skall fastställas och 
kontinuerligt uppdateras, dokumentation över resultat av bedömningar och eventuell 
nödvändig åtgärd skall bevaras. Inköpsinformation som meddelas till leverantör skall vara 
tillräcklig och specificerad med ställda krav på produkt och tillverkning. Organisationen skall 
upprätta kontroll av inköpt produkt för att säkerställa att inköpt produkt uppfyller 
specificerade inköpskrav. I de fall där organisationen ämnar utföra verifiering hos en 
leverantör skall organisationen ange hur verifiering och frisläppning av produkt skall utföras.  
 
Produktion av varor och utförande av tjänster 
Framställning av varor och tjänster skall styras med hjälp av produktspecifikation tillika 
arbetsinstruktioner inom framställning, frisläppning, leverans, övervakning, mätning, 
utrustning och rutiner. Produktionsprocessen skall valideras genom bedömning av dess 
förmåga att klara ställda krav och dess duglighet skall bestämmas utifrån denna förmåga. 
Organisationen skall förbereda processen genom att definiera kriterier och godkänna såväl 
processen som utrustning, metoder och personal.  
 
På lämpligt sätt skall identifiering av produkt ske i alla stadier i 
produktframtagningsprocessen. Produktstatus skall jämföras med hänsyn till krav på mätning 
och övervakning. I de stadier där spårbarhet är ett krav skall organisationen styra den unika 
identifikationen hos produkten och bevara dokumentation. Under produktframtagning och 
leverans skall produktegenskaper bevaras. Organisationen skall iaktta varsamhet med kundens 
egendom när den är i organisationens besittning. Om något förloras, skadas eller befinns 
olämpligt för användning skall detta rapporteras till kund, dokumentation skall bevaras.  
 
Behandling av övervaknings- och mätutrustning 
Organisationen skall fastställa vilken övervakning och vilka mätningar som skall utföras och 
vilken mät- och övervakningsutrustning som erfordras för att säkerställa att produkt 
överensstämmer med krav. Mätförmåga hos instrument skall säkerställas och resultat skall 
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dokumenteras. Då nödvändig åtgärd krävs för att nå krav skall organisationen ha klara rutiner 
för hur dessa skall gå till. 
 
Mätning, analys och förbättring 
Allmänt 
Organisationen skall planera och införa de processer för övervakning, mätning och analys 
som erfordras för att säkerställa produktkrav och ständig förbättring av 
kvalitetsledningssystemets funktion. 
 
Övervakning och mätning 
Organisationen skall fastställa metoder för att erhålla information om kundtillfredsställelse 
och för hur denna information skall utnyttjas för att nå kundkrav. Internrevision av 
kvalitetsledningssystemet skall genomföras med planerade intervall. En dokumenterad rutin 
skall upprättas, vilken skall fastlägga ansvar för och krav på planering och genomförande av 
revisioner. Resultat av revision skall bevaras. Ledningen skall säkerställa att nödvändig 
korrigering och åtgärd vidtas inom rimlig tid för att eliminera avvikelser och dess orsaker. 
Mätning och övervakning av processer och produkter skall genomföras vid lämpliga stadier 
för att bekräfta dess lämplighet. Vid ej uppnått resultat skall åtgärd vidtas. Redovisande 
dokument för övervakning och mätning av produkt skall finnas med uppgift om vem som bär 
ansvar för frisläppning av produkt.  
 
Behandling av avvikande produkter 
Organisationen skall säkerställa att produkt som inte uppfyller ställda krav identifieras och 
styrs för att förhindra oavsiktlig användning och leverans. En dokumenterad rutin skall 
upprättas som fastlägger styrning av avvikande produkt där även ansvar och befogenheter är 
fastställda. Dokumentation över avvikelser skall bevaras och verifiering av åtgärdad produkt 
skall genomföras. 
 
Analys av information 
Organisationen skall fastställa, samla in och analysera relevant information för att visa om 
kvalitetsledningssystemet är lämpligt och hur det fungerar för att fastställa lämpliga 
förbättringar av kvalitetsledningssystemet. Analysen skall innefatta information vilken erhålls 
från övervakning och mätning samt andra relevanta källor om kundtillfredsställelse. Även 
information från egenskaper hos processer och produkter samt en utvärdering av leverantör. 
 
Förbättring 
Organisationen skall ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet med hjälp av kvalitetspolicy, 
kvalitetsmål, resultat av revision, analys av information, korrigerande och förebyggande 
åtgärder samt ledningens genomgång. Organisationen skall vidta korrigerande åtgärder för att 
eliminera orsak till avvikelser samt fastställa åtgärder för att eliminera orsaker för tänkbara 
avvikelser i avsikt att förhindra att de uppkommer. Dokumenterad rutin skall finnas och 
resultat bevaras. 
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5 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs organisationen utifrån hur det i nuläget ser ut.  

5.1 Organisation 
T.B:s organisationsschema ger en tydlig bild över hur organisationen är uppbyggd. VD:n 
tillsammans med den kreativa chefen utgör den övre delen av organisationen och ansvarar, 
enligt organisationsschemat, för samtliga avdelningar. De personer som ingår i 
ledningsgruppen är: Management Director, Creative Director, Sourcing Manager och 
Logistics & Warehouse. T.B. är både en platt linjeorganisation samtidigt som de arbetar i 
projektform. 
 
Då T.B. är en relativt liten organisation så använder sig verksamheten till stor del av 
outsourcing 5. Här ingår både produktion, lager och distribution. Se figur 5.1 nedan. 

 
Figur 5.1 Organisationsschema Ted Bernhardtz at Work, bild från T.B.  

5.2 Processflödet 
Det processchema som idag finns på T.B. är ett huvudaktivitetsschema där man beskriver 
Produktutveckling/Design, Marknad/Försäljning, Inköp/Produktion och Kundservice som 
egna flöden. Detta huvudaktivitetsschema ger en bild över vad respektive avdelning utför för 
aktiviteter och i vilken ordning det sker. Visuellt är de aktiviteter som är direkt kundrelaterade 
svåra att urskilja från de andra aktiviteterna. Se Bilaga 4. 
 
Huvudaktivitetsschemat innehåller många små aktiviteter som utförs på företaget i 
kontinuerlig ordning. Eftersom både produktion och lagerhållning är outsourcade så 
innehåller inte aktivitetsschemat hela produktflödet. Schemat visualiserar inte hela 
                                                 
5 Standarden definerar outsourcing enligt följande: ANM. 2 En "utlagd process" är en process som organisationen behöver för sitt 
kvalitetsledningssystem och som organisationen väljer att låta utföras av en extern part. 
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produktflödet, det vill säga från första kundmötet till slutleverans av färdig produkt. Det 
framgår inte från schemat hur sambanden mellan aktiviterna ser ut och hur de påverkar 
varandra, exempelvis vilka aktiviteter som krävs för att kundservice skall kunna registrera ett 
kundupplägg eller vad som sker på Inköp/Produktion för att de skall kunna framställa ett 
produktprov. Företagsledning och stödfunktioner är inte visuellt presenterat i 
huvudaktiviteterna. När man följer processchemat kan man se att det finns arbetsinstruktioner 
och rutiner fastställda för vissa av aktiviteterna. 
 
5.3 Enkät 
I kartläggningens inledningsskede delades en GAP-enkät ut, se Bilaga 3, till de anställda på 
Ted Bernhardtz At Work. Sammanlagt delades det ut enkäter till sju medarbetare varav fem 
svarade. Det var en man och sex kvinnor som ingick i studien. De som svarade på enkäten har 
arbetat på T.B. under olika lång tid. En av deltagarna ingår i ledningsgruppen. Enkäterna visar 
inte deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper inom kvalitetsledningssystem, men ur 
tidigare intervjuer har det framkommit att kunskaperna skiljer sig åt mellan de anställda. Se 
sammanställning av GAP-enkäten i figur 5.2 nedan. 
 
Snabbdiagnos av företaget: 2009-08-27   

Ted Bernhardtz at work 
Hur viktigt är det? Hur långt har vi 

kommit? GAP 
Kundfokus 8,4 7,2 1,2 
Ledarskap 8,6 7,0 1,6 
Medarbetarengagemang 9,0 8,0 1,0 
Processinriktning 8,6 6,4 2,2 
Systemangreppssätt  
för ledning 

8,4 6,6 
1,8 

Ständig förbättring 8,8 8,4 0,4 
Faktabaserade beslut 9,0 8,0 1,0 
Leverantörsrelationer 9,0 7,8 1,2 

Figur 5.2 Snabbdiagnos av GAP-enkät T.B. at work 
 
Det största gapen finner man mellan processinriktning och systemangreppssätt för ledning, 
här anser man att man har en del kvar att utveckla. I övrigt är det ganska klart att man inte ser 
sig som den fulländade organisationen, men gapen är så små att det inte är långt dit. 
Betydelsen av kännedom om kunders krav och förväntan, tydliga riktlinjer från ledningen, 
sammanhängande arbetsmoment och förmåga att arbeta i processer ses som mindre viktiga i 
jämförelsen med medarbetarengagemang, faktabaserade beslut och leverantörsrelationer. De 
aspekter man anser vara viktiga är överlag där man har minst gap. Se figur 5.3. 
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Figur 5.3 Spindeldiagram över svarssammanställningen 
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6 Företagsanalys 

I detta kapitel görs en analys av Ted Bernhardtz ledningssystem gentemot kravstandarden SS-
EN ISO 9001:2008. 
 
Ledningens ansvar 
Ledningens åtagande 
På T.B. är högsta ledningen införstådd med att kvalitetsrutiner krävs, det finns idag ett 
kvalitetstänk inom ledningsgruppen och ett visst arbete av ett kvalitetsledningssystem har 
påbörjats, där ledningsgruppen har tagit fram ledord för deras kvalitetsledningssystem, som 
alla de anställda fick ta del av. Kvalitetsarbetet har dock inte haft någon konkret uppföljning. 
Då ledningsgruppen inte är helt införstådda med vad standarden ISO 9001:2008 innebär i 
detalj kan de heller inte förmedla detta till sina anställda. Därför skall en kvalitetsutbildning 
för personalen ske under detta examensarbete och en rapport framställas till ledningen. En 
handbok skall även påbörjas och utifrån denna skall företaget utveckla ett 
kvalitetsledningssystem. 
 
Ledningen har i största del på egna initiativ påbörjat de delar som de anser vara väsentliga i 
deras respektive huvuduppgifter för att nå ett effektivt kvalitetsledningssystem. Det påbörjade 
arbetet grundar sig i samma tankebana som det nuvarande processchemat är utformat, det vill 
säga efter huvudaktiviteter inom respektive arbetsområden. Ledningen utgör idag en stor del 
av verksamheten och arbetar integrerat med övrig personal. Kommunikationen sker således 
med lätthet informellt och man har även planerade ledningsmöten med jämna mellanrum. 
 
Kundfokus 
T.B. arbetar idag i en innovativ miljö nära kund vilket innebär att ett stort kundengagemang 
finns på företaget. Företaget har uttalade kundmål som de arbetar utifrån men de har i dags 
läget inte dokumenterat kundmål och kundpolicy. För att säkerställa kundtillfredsställelse 
använder de sig idag av intern kommunikation och frekventa kundmöten. På T.B. är det 
uttalat att hög service erbjuds med en flexibel och förtroendeingivande personal. De arbetar 
utifrån den uttalade servicegraden. Säkerställning av kravspecifikation på klädkollektionen 
görs vid avtalsskrivning och via verifiering av tyg- och produktprov via produktspecifikation. 
T.B. håller nära samarbete med klädgrupper hos kunden för att ta reda på nuvarande och 
framtida behov samt utvärdera användning och nytta av produkterna. Utöver detta är man 
ständigt lyhörda och uppmärksamma i samhället för trender och har ett intresse för 
användaren även utanför kontorstid. De får även information om kundtillfredsställelsen som 
söks för vidare arbete. Under denna informationsprocess är det lämpligt att mäta 
kundnöjdheten för att säkerställa kundnöjdhet. All kundinformation samlas i pärmar hos de 
olika medarbetarna. 
 
I T.B:s nuvarande huvudaktivitetsschema kan man se att rutiner finns för att fastställa 
kundkrav och uppfylla dessa genom ett flertal valideringar och verifieringar av produkt under 
framställning. 
 
Kvalitetspolicy och planering 
På T.B. finns det ingen uttalad och enhetligt fastställd kvalitetspolicy. Däremot har företaget 
höga kvalitetskrav på sig själv för att tillfredsställa sina kunder. Kraven är uttalade inom 
ledningsgruppen, det som saknas är fastställda och enhetliga kvalitetsmål inom hela 
organisationen. Då frågan gällande kvalitetspolicy ställs till personalen så finns det däremot 
ett flertal olika policys utan enhetlighet. Utan övergripande policy och mål saknas en enhetlig 
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bild av organisationens syfte. Detta krävs för att ett kvalitetsledningssystem skall fungera och 
T.B. är medvetna om att detta saknas. En kvalitetspolicy bör därför upprättas och i 
överensstämmelse även mätbara kvalitetsmål. Dessa skall anpassas till organisationens syfte 
och kommuniceras till de anställda för att ett ständigt arbete med kvalitetsledningssystemet 
skall kunna fortskrida och för att en planering av systemet skall kunna utformas. 
 
Ansvar, befogenheter och kommunikation 
Högsta ledningen på T.B. måste i och med ett kvalitetsarbete säkerställa att ansvar och 
befogenheter är definierade och kommunicerade inom organisationen. Detta utförs inte idag 
rutinmässigt på T.B. men på vissa anställningskontrakt är ansvar och befogenheter 
definierade. Personalen är medveten om vad deras arbetsuppgift i företaget är och arbetar 
utifrån detta med god kompetens. Idag finns det ingen enskild roll som kvalitetsansvarig på 
företaget, alla ansvarar för sin egen del i ledningssystemet och kommunikationen sker 
informellt och via ledningsmöten. 
 
Ledningens genomgång 
Idag sker möten inom ledningen då det anses behövligt. Vid en ISO-certifiering måste detta 
förändras lite, en mötes kontinuitet skall finnas så att kvalitetsledningssystemet blir 
underhållet. Dessutom skall ett underlag tas fram för dessa genomgångar med viss 
kravställning enligt ISO så att inget går åt intet och för att man skall kunna följa upp resultat 
av underlag och ständigt arbeta med förbättringar. En början på ett sådant underlag finns i 
dagsläget men viss översyn av dess funktion krävs. T.B. skall sedan bevara den 
dokumentation som skrivs från ledningens genomgångar för vidare uppföljning. 
 
Hantering av resurser 
Tillhandahållande av resurser 
Varje projektgrupp på T.B. har nära samarbete med kund och det finns alltid en 
huvudansvarig för varje enskild kund, därför har man en bra bild över vad kunden söker. 
Genom nära och god kommunikation på företaget förmedlar man kundönskemål och fattar 
beslut gällande resurser. Varje projekt ser olika ut, variationen på resursbehoven i 
huvudprocesserna gör det svårt att fastställa exakt behov i förväg. Men en övergripande 
beskrivning av vilka behov som brukar finnas förenklar planeringen inför varje nytt projekt. 
Gällande resursbehoven för övergripande ansvar av ledningssystemet och dess stödprocesser 
krävs ytterligare specifikationer för att säkerställa underhåll av systemet och med detta öka 
kundtillfredsställelsen. 
 
Personalresurser 
På T.B. finns det en personalansvarig vilken i dagsläget anställer personal och ser till att 
personalen har rätt kompetens, detta genom utvärderingar med vissa krav. Vid en 
nyanställning har man alltid en provanställning för att se att rätt kunskap finns. 
Medarbetarsamtal finns men inte med några klara intervall utan då de krävs, dessa 
dokumenteras så att uppföljning kan ske. En dokumentation över lämplig kompetens för de 
som förädlar utfallet bör däremot upprättas, då man nu endast kan finna ledningens 
kunskaper/kompetens då man läser ett kundanbud. Genom att skriva arbetsbeskrivningar och 
rollbeskrivningar framhäver man vad för kompetens som krävs för att utföra arbetet med detta 
blir det visuellt vilken kompetens som företaget besitter. Upplever man sedan att något saknas 
skall de göra upp en handlingsplan för att fylla det gapet. 
 
Infrastruktur 
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T.B. fastställer behovet, tillhandahållande och underhållning av den infrastruktur som 
erfordras genom det vardagliga arbetet där man ser vad som krävs. Vid behov av förändring 
tas detta upp på möten. Infrastrukturen behöver ständigt underhållas. Enligt författarnas 
uppfattning så bör funktionen av företagets interna ”pub”, det vill säga den interna databasen, 
ses över och förändras för vidare bruk. Datassystemet som används, GARP, är vanligt inom 
textilbranschen. Det fungerar dels som databas för artiklar och används främst vid 
nätverksbaserad material- och orderplanering. Det tycks vara väl implementerat hos 
personalen, och funktionen verkar täcka företagets behov. 
 
Verksamhetsmiljö 
T.B. ställer många olika krav på sina underleverantörer där även dess verksamhetsmiljö är 
inkluderad. Kraven som finns gäller bland annat kvalitet, miljö och produktion. T.B arbetar 
utifrån Code of Conduct med etiska riktlinjer där fälttester rutinmässigt sker hos 
underleverantörer och med krav inom miljö.Då en säkerställning av kravspecifikationer sker 
väljs en underleverantör med lämplig verksamhetsmiljö efter produktens behov och kunders 
krav.  
 
Produktframtagning 
Planering av produktframtagning 
På T.B. arbetar man idag i projektgrupper med en huvudansvarig per kund, dessa grupper 
planerar produktframtagning efter avtal och produktspecifikation som tagits fram i samarbete 
med kund. Dokumentationen som sker vid planering av produkt är uppdelad efter kund och 
varje kund sorteras för sig, detta för lättillgänglighet och identifiering. Företaget har ett väl 
implementerat pärmsystem. Då projektgruppen har fastställt krav av produkt så utvärderar 
man en lämplig leverantör för projektet, bestämmer hur produktionen skall ske och vilka 
kvalitetskontroller som skall utföras. 
 
Kundanknutna processer 
De olika sätt som T.B. får kännedom om kundens behov och krav är vid det första kundmötet 
där kunden antingen har: 

• alla förutsättningar klara och oftast dokumenterade. 
• en viss aning om vad de söker men där de i samråd med T.B. tar fram produkter. 
• sökt upp företaget för att få en helhetslösning där T.B. arbetar fram en kollektion som 

passar kunden och dess krav. 
 
Fastställandet av produktkrav görs i flera faser, med start i fasen ”säkerställa 
kravspecifikationen” som följs av ”framtagning av produktprov” � ”verifiering av 
produktprov” � ”validering och kundens godkännande av produktprov”. Under denna 
process arbetar T.B. i projektform på företaget där en nära kommunikation sker, i ständig 
kontakt med kunden för att nå dess krav och behov. I denna fas är T.B. öppna och ger förslag 
på förbättringar på produkter med hjälp av sin goda kompetens och kunskap inom området, 
med avsikt att tillfredställa såväl uttalade som outtalade behov. Dokumentation av denna 
process sker i form av mötesprotokoll, produktspecifikation och avtal. Någon fastställd 
rutinbeskrivning följs inte, så information skulle kunna gå förlorad längs vägen.  
Uppföljning av kundreaktioner görs för närvarande genom att personal på T.B. är lyhörda i 
samhället där produkterna används och på regelbundna kundmöten. Organisationen har 
påbörjat en dokumentation där kundernas reaktioner skall införas, så att mätning och 
uppföljning av dessa skall kunna ske. 
 
Konstruktion och utveckling 
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Det underlag som arbetats fram vid kundmöten är utgångspunkt vid designutveckling av 
produkter och de krav som finns ställs på de underleverantörer som T.B. anlitar. Här finns 
klara besked för hur granskning och kvalitetskontroll av produkterna skall ske. I 
utvecklingsfasen skickas tygprover från de anlitade underleverantörerna. Prover granskas med 
olika instrument på T.B. och då det krävs av ett lämpligt laboratorium. Dessa tygprover sparas 
sedan för att jämföra med de senare produktproverna. Produktprover tas fram kontinuerligt 
under utvecklingsfasen för att granskas, verifieras och valideras för att se att de 
överensstämmer med krav på produkt. För verifiering och validering finns det en blankett där 
det fylls i eventuella avvikelser och hur produktprovet ser ut. Dokumentation sparas i 
kund/leverantörspärmar på T.B. och vidarebefordras vid behov till leverantören. Ur 
leverantörspärmarna kan man med lite experthjälp spåra utvecklingen av produkten. På detta 
sätt fastställer T.B. lämpligheten på tyg såväl som på produkt. Rutinen verkar fungera väldigt 
väl, den är inte dokumenterad men uttalad och accepterad. Då T.B. arbetar i projektform med 
en projektledare så är ansvaret fastställt men om man vill minska felsteg i 
produktutvecklingen skall man fastställa hela ansvarsvägen, då även andra anställda utför 
designutveckling. 
 
Inköp 
På T.B. väljer man idag leverantör på erfarenhetsmässiga grunder, det finns ingen 
sammanställd dokumentation över de olika leverantörerna men man vet vilka som kan göra 
vad och vad de är duktiga på. Här krävs det en dokumentation med resultat av 
leverantörsbedömning och över nödvändiga åtgärder till följd av bedömningarna, vilket skall 
bevaras. Då detta arbete skrivs har en loggbok påbörjats där syftet är att data skall samlas in 
med resultat från leverantörskontroller som underlag för analys och bedömning. För att 
produkterna skall överensstämma med krav så styr T.B. sina leverantörer genom avtal, 
produktspecifikation med mönsterbeskrivning, kvalitetskontroller och via externa kontroller. 
De externa kontrollerna utförs av anlitade företag för att kontrollera leverantörerna. En 
kontinuerlig kommunikation sker med leverantörer. När de inköpta produkterna anländer från 
leverantör görs ankomstkontroll och kvalitetskontroll för att säkerställa att produkten stämmer 
enligt kravspecifikationen. Frisläppning sker efter ett godkännande av dessa. 
 
Produktion av varor och utförande av tjänster 
Vid produktion vidarebefordrar man fastställd information om produkten och dess egenskaper 
i form av produktspecifikationer till olika leverantörer som blivit utvalda för projektet. Sedan 
väljer man ut den leverantören som bäst lämpar sig för projektet. Eftersom produceringen är 
outsourcad är det främst leverantörsstyrning, - bevakning och -bedömning som tillgodoser 
resterande krav. Slutkontroller sker som ovan nämnt slutligen av T.B. själva. 
 
Under producering av produkter kan man spåra produkter genom flödet, detta efter att 
produktprov är godkänt av såväl T.B. som kund och då produkten är inlagd i GARP, där 
ordernummer och artikelnummer upprättas. Under produktion av produkten sker det 
kontinuerligt kvalitetskontroller och verifiering av artiklarna, detta för att garantera att 
produkten skall uppfylla de krav som finns, se så att produktegenskaperna bevaras och för att 
kunna följa produkten lättare, så att kunderna får det som söks och krävs. Detta görs och 
kontrolleras av den expertis som företaget besitter inom tyger och sömnad. Det finns inte 
någon dokumenterad rutinbeskrivning, men de kvalitetskontroller och verifikationer som 
utförs täcker uppfyller till fullo standardens krav. Rutinbeskrivning kan komma att bli aktuell 
då allt fler börjar bli inblandade i dessa procedurer. 
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Då T.B. använder kunders egendom, till exempel logotyper, så försäkrar man med hjälp av 
avtal att dessa inte hamnar i fel händer och genom att endast lämna antalet logotyper som 
krävs. Utöver avtal finns inga rutinbeskrivningar eller fastställda metoder angående hantering 
av kunds egendom, och det tycks fungera bra utan detta. Man vill iaktta försiktighet och 
rapporterar naturligtvis tillbaka till kunden om något olämplig skulle ske eller skadas, detta 
har dock inte hänt ännu enligt ledningen. 
 
Behandling av övervaknings- och mätutrustning 
För att säkerställa att rätt mätutrustning används kontrollerar T.B. vid leverantörsbesök 
exempelvis maskinpark och skrivare, och tillgodoser företaget med kompletterande utrustning 
som krävs tillexempel standardiserade måttband. 
 
På T.B. kalibrerar man sina instrument med jämna mellanrum för att vara säkra på att de 
stämmer. Någon dokumentation av kalibreringsresultat finns ej i dagsläget, inte heller 
dokumenterade rutiner för nödvändiga åtgärder gällande övervaknings- och mätutrustning. 
Man bör se över dessa rutiner och bedöma vikten av dokumentation och rutinbeskriving. 
 
Mätning, analys och förbättring 
Allmänt 
Vad det gäller att visa att produkten överensstämmer med gällande krav kan vi inte se några 
övergripande brister. Då organisationen inte satt upp mål eller gällande policy för deras 
kvalitetsledningssystem är det svårt att säkerhetställa huruvida de uppfyller eller ständigt 
förbättrar dess funktion. 
 
Övervakning och mätning 
Företaget har inte tydligt fastställt metoder för att erhålla information om och utnyttja 
kundens uppfattning om organisationen. Företaget har relativt god uppfattning om kunden och 
dess tillfredsställelse ändå. Det som bör förbättras och visualiseras är informationsflöden 
inom hela organisationen så att rätt information når alla, detta för att ständigt kunna utvecklas.  
 
Det finns inget revisionsprogram på T.B. men det finns två stycken utbildade internrevisorer. 
Då detta arbete fortskridit bör en dokumenterad rutinbeskrivning för revision författas. 
 
Lämpliga metoder för att övervaka och mäta processer verkar inte vara identifierade. 
Övervakning och mätning av produkt är specificerad och under kontroll. Här finns även 
metoder för hur man går tillväga om krav ej uppnåtts. En dokumenterad rutinbeskrivning med 
uppgifter om den ansvariga personen för frisläppning saknas. 
 

Behandling av avvikande produkter 
Då T.B. upptäcker att avvikande produkter finns, oftast vid en kvalitetskontroll, så spärras 
hela leveransen och kontakt tas med leverantör för beslut om åtgärd. En dokumenterad rutin 
för detta har inte upprättats, detta bör ske med ett fastställande av styrning, tillvägagångssätt, 
ansvar och befogenheter för hantering av avvikande produkter. Den metoden T.B. använder 
idag vid avvikande produkter är en jämförelse mellan produktspecifikationen och det färdiga 
plaggets mått. Dessa mått skrivs på en blankett och dokumenteras i pärmar.  
 
Analys av information 
I nuläget görs viss datainsamling från olika aktiviteter, exempelvis dokumenteras felaktighet 
på produkt, felplockning och reklamation. Allt står just nu i samma dokument och detta följs 



31 

upp då det varit många fel. Följesedlar på reklamation sparas och alla felplock noteras. Detta 
kan användas mot underleverantörer och partners som underlag. 
 
Några kundundersökningar och analys av kundtillfredsställelse, i den mån att samla statistik 
för sammanställning, utförs än så länge inte. Ett inledande arbete har gjorts genom att skapa 
ett dokument för kundåsiktsregistrering men rutiner har ännu inte införts. Kunders önskemål 
tas upp på kundmöten, följs upp i produktutvecklingen och av kundtjänstmedarbetare. De 
kunder som T.B. har utför ofta undersökningar gällande vad deras anställda tycker om 
produkterna vilket T.B. får ta del av. 
 
Rutin för utvärdering av leverantör finns ej men en loggbok har påbörjats för detta ändamål. 
Analys av övervakning och mätning samt av egenskaper hos processer och produkter sker 
ännu inte. 
 
Förbättring 
T.B. arbetar med ständiga förbättringar, det är en stor del av företagets grundidé. Det betyder 
att de vill förbättra sin produkt åt kunden. Alla förbättringar som har med kunden att göra tas 
kontinuerligt upp i mer eller mindre organiserade former. Den lilla organisationen utnyttjar 
möjligheterna att verbalt och informellt leverera önskemål och idéer som innebär förbättringar 
i produkten för kunden. 
 
Man har planer och idéer om vilka förbättringar som behövs på organisationsnivå, alla mer 
eller mindre genomförda. Det som saknas för att arbeta med ständiga förbättringar ur 
kvalitetsledningssynpunkt är i stort rutinbeskrivningar, målsättningar och mätbara data. Då 
kvalitetsledningssystemet ännu inte är strukturerat så är denna del inte utvecklad ännu. 



32 

7 Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat som vi kommit fram till utifrån vårt syfte och med stöd av 
företagsanalysen. 

7.1 Sammanfattning av företagsanalys 
Nedan följer en sammanställning av de huvudsakliga observationer som uppdagats under 
analysen, staplade utan inbördes ordning.  

• Företagsledningen har en god grundförståelse för vad ett kvalitetsledningssystem innebär 
och har tillviss del själva påbörjat ett kvalitetsarbete med de grundvärderingar som 
systemet skall bygga på. De ”ska bygga kvalitetslednigssystemet runt sin verksamhet, inte 
tvärt om”.  

• Företaget arbetar med ett inspirerande kundfokus. Man använder sin fulla kompetens för 
att leverera en produkt med sådan kvalitet att den överträffar kundens förväntningar. En 
uppföljning av kundnöjdhet sker naturligt, då de har kontakt med en klädgrupp hos 
kunden. Däremot sker ingen mätning eller någon form av sammanställning av den totala 
uppfattningen hos kunden.  

• Kommunikation inom företaget sker dagligen med lätthet informellt mellan de anställda, 
vilket skapar en uppmärksam och engagerad företagsmiljö. Om ej en säkerställning 
gällande kommunikation finns kan dock viktig information förloras längs vägen.  

• Det finns ej någon tydligt dokumenterad eller enhetligt kommunicerad affärsidé, vision, 
policy eller övergripande målsättning för verksamheten. 

• Produktanknutna krav har stort fokus på grund av det ingående arbete som görs vid 
fastställandet av produktspecifikationen. I denna specifikation finns endel bland annat 
leveranskrav och användningskrav fastställt. T.B. har observerat att förbättringar av denna 
specifikation bör genomföras.  

• I de nuvarande verifieringsaktiviteter och kvalitetskontroller på företaget finns inga 
allvarliga brister gentemot standardens krav observerade. Leverantör- och kundpärmar 
med produktspecifikationer och dylikt verkar fungera bra. I pärmarna finns bland annat 
korrigerande åtgärder och spårbarhet dokumenterat.  

• Medarbetarna på företaget har egna specifika arbetssätt och arbetsmetoder som är väl 
anpassade till individen. Det som saknas i detta fall är gemensamt uttalade uppgifter, mål, 
handlingsplan och uppföljning för att försäkra att deras förmåga används för hela 
organisationens bästa och för att organisationen skall kunna fungera effektivt.  

• Enhetlig beskrivning av hur organisationen går tillväga för att fastställa behov av resurser 
och stödtjänster saknas. Rutiner för underhåll av dessa saknas. 

• Styrningen av företaget är ostrukturerad i den mån att den saknar processinriktning. 
Kundfokus är riktat till enskilda aktiviteter och inte till helheten.  

• Fakta baserad på analys av mätresultat finns ej. Inte heller någon uppföljning av 
målstyrning. Förbättringsarbetet är riktat till att analysera med hjälp av den egna 
uppfattningen, erfarenheten och omgivningen.  

• Dokumentering är i vissa fall svåröverskådlig. Många av de rutiner som ISO-standarden 
kräver dokumentering på är mer eller mindre påbörjade och svåra att lokalisera, 
exempelvis arbetsbeskrivningar och befattningsbeskrivningar. De digitala dokumenten 
som finns är i största del samlade i ”pubben”, vilken inte används av samtliga 
medarbetare. I affärssystemet ”Garp” flödar mycket av T.B:s information. Så som 
författarna uppfattat detta system så finns ytterligare kapacitet att utnyttja. 
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Övriga observationer  
Under examensarbetets gång har författarna fått uppfattningen om att ett återkommande 
problem på företaget är att det ständigt råder tidsbrist. I många av fallen har en uppfattning 
fåtts om att det är arbetsuppgifterna som har tagit kontroll över medarbetarna istället för tvärt 
om. Gällande materialhanteringen på avdelningen kan det vara svårt för en utomstående att se 
huruvida det finns en bra struktur. Tygprover, kartonger, kläder och papper ligger för den 
utomstående betraktaren utan ordning. Tilläggas skall att de själva inte verkar ha problem 
med den befintliga interna materialhanteringen. Företagsledningen har tillit i sin personals 
kapacitet och kompetens. Företaget har byggt upp en sund och trygg arbetsmiljö där varje 
medarbetare verkar brinna för sin uppgift.  

7.2 Huvudprocesschema 
Den kanske viktigaste delen i ett kvalitetsledningssystem är att säkra den kundanknutna 
processen, flödet av produktinformation, med hjälp av arbetsmoment som är lättöverskådliga 
och observanta mot misstag. På T.B. finns i dagsläget ett processchema som ger en relativt 
bra bild över i vilken ordning arbetsmoment utförs på de olika avdelningarna på företaget. 
Processchemat som är uppdelat i huvudaktiviteter visade dock inte samband mellan de olika 
huvudaktiviteterna och gav heller inte en tydlig bild över informations- och produktflödet 
eller samband mellan de olika arbetsmomenten, se Bilaga 4.  
 
För att få en bättre och ökad förståelse för hela processflödet och dess olika samband 
utformades ett nytt processchema där kunden är i fokus. Processchemat skall ligga som grund 
till, och visualisera, vad som krävs för att uppfylla kundbehovet. Utifrån schemat skall 
kvalitetsledningssystemet byggas upp och processerna säkerställas. Processchemat 
utformades utifrån en vanlig processbeskrivningsmetod där aktiviteterna fördelades in i 
huvudprocesser, ledningsfunktioner och stödfunktioner (se fig. 7.1 och Bilaga 5).  

 
Figur 7.1. Huvudprocesschema  
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Ledningens funktion tydliggjordes i verksamheten genom att illustrera vad deras främsta 
uppgifter är, att tillhandahålla och förmedla huvudprocessen. Ledningsfunktionerna skall ge 
stöd och ledning i beslutsmoment. Ledningen fick nu till uppgift att definiera och 
dokumentera verksamhetens affärsidé, vision, övergripande mål och policys. Definitionerna 
skall med hjälp av handlingsplaner och ledningsmöten styra företaget i enhetlig riktning.  
 
Huvudprocesserna delades in i tre olika delar: ”Produktutveckla och Designa”, 
”Orderprocessen” och ”Distributionsprocessen”. Alla delar har en tydlig början och ett 
definitivt slut. Huvudprocesserna följer varandra, de har ett naturligt samband oavsett om 
produkten redan är lagerförd, skall produceras eller är under utveckling. Aktiviteterna i 
huvudprocessen är endast av sådant slag att de har med direkt kundnytta att göra. 
Huvudprocessen är högst repeterbar i sin helhet, men också individuellt i ”Produktutveckla & 
Designa”, ”Orderprocess” och ”Distribution”. Uppdelningen gör att man tydligt kan se var de 
kritiska gränserna för fortsatt arbete är, oavsett om produkten är en lagerförd vara eller inte 
tillhör T.B:s originaldesign. Processer med dess funktion har i största möjliga mån namngivits 
i verbform för att tydliggöra att det är en aktivitet man utför, någonting man gör. Vid 
tillverkning och distribution använder sig T.B. av outsourcing, men verifiering, 
kvalitetskontroll och frisläppning av produkt utförs kontinuerligt av företaget själva. De 
outsourcade momenten i huvudprocessen är åtskilliga och inflätade i flera av 
aktivitetsövergångarna. 
 
Stödfunktionerna är en väldigt viktig del av T.B. då företaget är en typisk decentraliserad 
organisation, en adhokrati, där kunskap och kompetens existerar i individerna. Stödfunktioner 
är nyckeldelen i en adhokrati. De tillhandahåller alla huvudaktiviteter med omfattande 
insatser och resurser. Placeringen av stödfunktioner är oberoende av huvudaktiviteternas 
ordningsföljd. Till exempel märker kundservice som avdelning mest av arbetsmomenten i 
orderprocessen, men kunden tillhandahålls service genom hela huvudprocessen i många andra 
aspekter. 
 
Ledning och stöd har fått benämningen ”funktioner” istället för processer. Anledningen är att 
de i detta schema inte skall förväxlas med dess huvudsakliga aktivitetsinnehåll, utan fokus är 
att åskådliggöra vad de kan göra för insatser i huvudaktiviteternas samtliga processer. 
Företagets uppgift mot kund gör att det kan vara lockande att se vissa delar av 
stödfunktionerna som direkt kundnytta, exempelvis marknadsföring och kundservice. Så är 
dock inte fallet, det är endast delar av de aktiviteter dessa funktioner utför som har med direkt 
kundnytta att göra. Ledningsfunktioner och stödfunktioner är inte oviktiga, de indirekta 
aktiviteterna och funktionerna tillför huvudprocessen värdefull information i form av 
exempelvis marknadsanalyser, resurser och styrning av olika slag. Man skall inte i detta 
schema förväxla stödfunktioner och ledningsfunktioner med kontinuerliga och repeterbara 
arbetsförlopp. Det finns aktiviteter i såväl stödfunktioner som ledningsfunktioner som kan 
benämnas processer, men det hamnar utanför detta processchema. 
 
Processtyrning 
Detta projekt grundar sig i att T.B. sökte en väg för att strukturera upp deras 
kvalitetsledningssystem. De ville veta var brister fanns och hur de skulle lägga upp arbetet för 
att få ett flyt i det, nu när de har en väl etablerad kundkrets. För att få en struktur i hur 
förbättringsarbetet skall utföras på T.B. utvecklades tre scheman som visualiserar styrningen 
av ”Produktutveckla och Designa”, ”Orderprocessen” och ”Distributionsprocessen”. Fastställt 
för varje delprocess är insatser, resursbehov, utfall, mätning, mål och styrning. Dessa 
scheman är framtagna för att företaget skall kunna säkerställa vad som krävs för att 
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huvudprocessen skall fungera och med det generera kundnöjdhet. Se samtliga 
processtyrningsscheman i Bilaga 6, 7 och 8.  

 
Figur 7.2 Styrning av huvudaktivitet ”Produktutveckla och Designa”. 

 
Varje huvudprocess fick definierat förslag på vilka resurser aktiviteterna krävde, dessa 
resurser skall tilldelas rollbeskrivningar. Att kalla dem rollbeskrivningar är passande i 
företagsformen då de kan beskriva lämpliga personliga egenskaper och erfarenheter utöver 
ansvar och befogenheter. Tanken är även att man skall se till vilka immateriella och materiella 
resurser aktiviteten kräver och vad dessa resurser har för behov. Detta finns vidare beskrivet 
för företaget i kvalitetshandboken, se kapitel 7.3.  
 
I varje delprocess skall det tillsättas en processägare som ansvarar för att fastställa 
resursbehovet så att aktuella aktiviteter kan utföras. De skall analysera utfallet från 
aktiviteterna och ständigt arbeta med förbättring av processen via styrning av aktiviteterna. 
Processägaren ansvarar för att mål för varje delprocess specificeras och att de uppnås. Förslag 
på processägare i de olika processerna är:  

• Produktutveckling och design – Projektledare 
• Orderprocessen – Ansvarig inköpare 
• Distributionsprocessen – Logistikansvarig 

 
Insatser är oftast styrande dokument som fastställts av stödfunktionerna. Aktiviteter i 
huvudprocesserna följs upp av dokumenterade utfall så att de kan analyseras för att förbättras. 
Ledningen fick i uppdrag att specificera mål och fastställa metoder för att mäta utfall. 
Mätningar görs lämpligen genom att jämföra insatsen med utfallet. Man börjar lämpligen med 
att sätta ett övergripande mål för processen, för att sedan definiera mindre tidsangivna mål i 
en handlingsplan för att nå dit. Angivet i processerna finns exempel på målsättningar som 
företaget kan ha, mål som är mätbara mot insats och utfall. 
 
Styrning sker med hjälp av kalkyler, datasystem och ritningar. Styrningen skall underhållas 
och utvärderas så att den inte innebär kvalitetsbrister, kostnader i tid och pengar för företaget 
eller kunden. 
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Genom att bestämma huvudprocessernas insatser, aktiviteter, målsättningar, utfall, resurser 
och styrning har man uppfyllt flertalet av standardens krav på det som skall fastställas. 
Genom att dokumentera rollbeskrivningar och kompetenskrav för varje huvudaktivitets ägare 
och ge en dokumenterad beskrivning av resurskraven har man täckt en viss del av 
dokumentationskraven.  
 
Processbeskrivningar visualiserar mycket av den struktur som tidigare saknats. Nu har man en 
”karta” att utgå från vid ledningsmöten, varje processägare har sin specifika process att 
övervaka och rapportera avvikelser från. Med i dessa processbeskrivningar är också mycket 
fastställt, det vill säga resurser, styrning, mätning och mål. De tre processbeskrivningarna är 
menade att utvecklas allt eftersom att det fortsatta arbetet med implementeringen fortskrider. 

7.3 Kvalitetshandboken 
Uppgiften att strukturera upp T.B:s ledningssystem och anpassa det efter de kraven som ISO 
9001:2008 ställer innefattar även hantering av styrande och redovisande dokument. Detta var 
någonting som företaget behövde få struktur på, därför sammanställdes ett förslag till 
dokumenthantering via en handbok. Samtliga styrande dokument samlas på en och samma 
plats. Denna handbok skall vara en samling av levande dokument, där ledningsgruppen 
tillsammans med de anställda kontinuerligt skall förbättra dokumenten samt skapa nya och 
användbara dokument som de kan använda sig av i det dagliga arbetet. Se Bilaga 9.  
 
Grunden till T.B. kvalitetshandbok är uppbyggd utifrån de fyra huvudkraven i ISO 9001:2008 
standarden och utifrån T.B. grundtanke med kvalitetsledningssystemet där de framhäver fem 
punkter.  

• Ordning och reda 
• Effektivisera, förenkla och förtydliga – internt och för kundnytta 
• Säkerställa vårt arbetssätt och systematiskt utveckla det 
• Riskminimera 
• Kvalité och miljö är allas ansvar 

 
Strukturen har tagits fram utifrån företagets egna önskemål och granskning av andra 
handböcker. Upplägget i handboken har anpassats efter företagets arbetssätt och ISO-
standardens krav. Under examensarbetets gång har den förändrats. Handboken börjar med en 
innehållsförteckning som är uppdelad i 12 kapitel. Varje dokument har ett namn och nummer 
baserat på kapitel. Dokumenten är datummärkta vilket syns i innehållsförteckningen. Då 
uppdateringar sker i dokumenten ändras även datum vilket då med lätthet kan följas i 
innehållsförteckningen, detta gäller även revisionsdatum.  
 
Handboken är ett första utkast som kontinuerligt kommer att utvecklas. Enligt 
överenskommelse med T.B. finns i varje kapitel vägledning och information från författarna 
för det framskridande arbetet. Vägledningen är anpassad efter organisationskulturen, det vill 
säga adhokrati, på T.B. Den adhokratiska organisationen är känslig mot standardisering och 
byråkratisering, därför är det viktigt att de styrande dokumenten lämnar plats för tillit av de 
anställda och dess kompetens. Handboken skall ses som en vägledning till intressenterna för 
att förstå företagets grund och för att säkerställa kritiska delar av huvudprocessen. Ledningens 
uppgift skall fortskrida genom att delegera ut ansvar för fullständig lokalisering av befintliga 
dokument och slutgiltigt färdigställande av handboken, för att handboken skall vara 
användbar i det dagliga arbetet. 
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Första kapitlet i handboken innehåller företagsinformation. En presentation av företaget är 
inledande och skall följas av affärsidé, vision och en presentation av den kunniga personalen. 
Meningen med detta kapitel är att man skall få en inblick i företaget och därefter få veta vad 
de står för och vad de erbjuder för tjänster. 
 
I andra kapitlet behandlas information om handboken och dess uppbyggnad. Här kan man läsa 
hur handboken skall distribueras, information om hur man läser handboken och vem som är 
ansvarig för respektive del så att man enkelt skall kunna få svar på eventuella frågor. 
 
Det tredje kapitlet i handboken handlar om företagets kvalitetsledningssystem. I detta kapitel 
kan man läsa om kvalitetspolicy och mål. Ett huvudprocesschema finns med i detta kapitel för 
att man skall kunna följa processflödet och förstå företagets helhet. Kapitlet skall avslutas 
med en beskrivning av internrevision och dess rutiner. 
 
Kapitel fyra är avsatt för rollbeskrivningar. Här presenteras en mall med krav från standarden 
och andra förslag på hur rollbeskrivningarna kan se ut. Det finns även förslag på vilka 
rollbeskrivningar som kan vara bra att ha med i handboken. Dessa är bildade utifrån de olika 
huvudprocesserna, ledningsprocesserna och stödprocesserna där möjliga processägare och 
resurser har definierats. 
 
I kapitel fem finns de allmänna dokument som krävs för att företagets ledningssystem skall 
fungera, bland annat hur dokumentation på företaget skall ske. 
 
Det sjätte kapitlet är miljökapitlet där olika dokument som miljöpolicy och miljömål 
presenteras. Detta kapitel skall ge en inblick i hur T.B:s miljötänkande ser ut och vart de vill 
nå. 
 
Kapitel sju är avsatt till att beröra kundfrågor och är ett viktigt kapitel för T.B. då de arbetar 
nära kund. I detta kapitel finns det information om hur T.B:s kundfokus är, vad de utför för 
tjänster för att nå kundtillfredsställelse och en grund till ett kundmötesprotokoll, vilken är 
utformad som en checklista. 
 
I det åttonde kapitlet finns det olika arbetsbeskrivningar för personal på T.B. Här hanteras 
arbetsbeskrivningar som berör hela flödet. Handboken innehåller i nuläget endast två färdiga 
arbetsbeskrivningar och ett flertal förslag utifrån de anställdas önskemål. 
 
Kapitel nio är avsatt för leverantörsdokument. I detta kapitel skall T.B:s leverantörspolicy 
finnas med, även en rutinbeskrivning för hur man väljer leverantör och vad man ställer för 
krav på leverantörer. Detta kapitel utgör krav som finns genom hela produktionen och vid 
leverans av produkt. 
 
Det tionde kapitlet är riktat till lagerhållning hos samarbetspartnern inom distribution. Här 
skall de krav som ställs på samarbetspartnern specificeras och riktlinjerna de får av T.B. 
uttryckas. 
 
Kapitel elva är en personalhandbok. I detta kapitel kan de anställda läsa om förmåner, regler 
och restriktioner som gäller för dem. Även anvisningar om hur nyanställningar går till och 
tillvägagångssätt då personal önskar att öka sin kompetens inom något område. 
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Det sista kapitlet i handboken är till för övriga blanketter som krävs under det dagliga arbetet. 
I detta kapitel kan ytterligare blanketter läggas in så att allt är samlat på en plats, detta för att 
underlätta för anställda. 

7.4 Inspirationsseminarium/utbildning 
Som en form av avslutning på examensarbetet utfördes ett inspirationsseminarium på 
företaget. Deltagarna bestod av samtliga från ledningen och resterande anställda förutom en 
från projekt/inköp som var på affärsresa. I benämningen inspirationsseminarium ingår att 
förklara, utbilda och inspirera med hjälp av workshop inom kvalitet. I detta avsnitt presenteras 
och utvärderas upplägget och syftet av presentationen. Se Bilaga 10. 
 
1. Presentation av kvalitet och förklaring av termer och begrepp  
Nutidsanalysen visade att de grundläggande kunskaperna om vad kvalitetsledningssystem är 
skilde sig åt medarbetare emellan. Inledningsvis fick deltagarna en presentation av teori och 
definitioner på vad kvalitet och kvalitetsledningssystem innebär. Presentationens innehåll var: 
vad kvalitet/kvalitetsledningssystem är, hur man utför det och vem som arbetar med det. 
Syftet var att öka förståelsen för vad författarnas projekt på företaget bestått av och 
naturligtvis ge en gemensam förståelse för vad de själva skall komma att arbeta med 
framöver. 
 
2. Presentation av enkäten  
Sammanställningen och spindeldiagrammet av enkäten visades upp för deltagarna 
tillsammans med de påståenden de svarat på. För att försäkra att deltagarna förblev just 
deltagare av presentationen användes öppna frågeställningar av typen; ”Varför är det så 
viktigt med ständiga förbättringar?”. Det gav viss stimulans till deras kritiska tänkande och 
triggade fram kommentarer och frågeställningar om varför man till exempel: ”inte bara kan 
fortsätta göra som man gör?”. Extra mycket tid gavs till att prata om de påståenden som 
visade på störst och minst gap: processinriktning och systemangreppsätt för ledning, 
respektive ständiga förbättringar. 
 
3. Kundfokus – Övning 
Nu var det upp till bevis. Företaget ansåg sig vara ”service minded” och medvetna om 
kundens behov. Övningen riktade sig därför till kundfokus med processinriktning. 
Deltagarna delades in i två grupper och fick i uppdrag att gruppvis skriva ner på små lappar 
vad de trodde att deras kunder förväntade sig av företagets produkter och service, en 
förväntning på varje lapp. Det slumpade sig så att gruppindelningen blev projektledare och 
säljare i den ena gruppen och inköpare, kundtjänstmedarbetare och IT/logistiker i den andra. 
När det var klart skulle de sortera in påståendena i prioriteringsordning utifrån kundsynpunkt:  

• Självklara krav (outtalade krav) 
• Överenskomna krav (Uttalade krav)  
• Över förväntan  

 
Det fanns några extra påståenden, formulerade så som kunden skulle ha uttalat dem, 
förberedda för att inte företaget skulle förlora sig i eventuell ”hemblindhet”. De lades till i 
efterhand av föredragshållarna och deltagarna fick sortera in även dessa i 
prioriteringsordningen. Brainstormingen var dels till för att ”hålla ögonen öppna” på 
deltagarna och dels för att deras tankar är värdefulla men framförallt för att alla skulle få 
ventilera sig då åsikter och uppfattningar kan skilja sig åt. Övningen syftade till att öka 
förståelse för varandras åsikter och uppfattningar, vilket främjar teambuilding. Att visualisera 
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olika kundbehov genom hela processen, från kundbehov till kundnöjdhet. Det syftade även till 
att visualisera fokus för företagets intresse att säkerställa kundanknutna aktiviteter. Samt att 
visualisera i vilken utsträckning kundanknutna aktiviteter skall säkerställas och för att 
visualisera företagets värderingar och faktorer för succé och utveckling.  
 
Deltagarna var överens med föredragshållarna om att de outtalade och uttalade behoven skall 
vara säkrade, så att de kan fokusera på att överträffa kundens förväntningar. Då T.B. har hög 
konkurrens och ställer höga krav på sig själva var det nyttigt att få de outtalade behoven 
tydliggjorda. Ledningen får deras affärsidé, mål och idéer visuellt presenterade, exempelvis 
hamnade påståendet ”Så lågt pris som möjligt” i prioriteringsordningen ”över förväntan”. Det 
betyder att fokus inte skall ligga på att pressa priser före kvalitet och service. Grupperna 
visade inte total enighet i deras prioriteringar. Detta togs tillvara på och diskuterades, en viss 
dialog fanns om olikheter mellan hur syften i olika arbetsuppgifter uppfattas och vad sådana 
olikheter kan innebära för ett företag. I och med denna uppgift kan medarbetarnas 
medvetenhet öka gällande vad de själva gör och för vem de gör det.  
 
4. Presentation av Ted Bernhardtz huvudprocesschema 
Nu visste deltagarna vilka delar som skall säkras, det vill säga uttalade och outtalade behov, 
så presentationen fortsatte med var säkerställning skall ske. Via powerpoint visades det nya 
huvudprocesschemat upp och deltagarna fick även handouts med det. Tanken bakom schemat 
förklarades. För vissa var det första gången som huvudprocesschemat visades. Tid gavs för att 
förklara vad ett huvudprocesschema innebär och deltagarna fick möjlighet att diskutera och 
ställa frågor. Kritiska punkter i processchemat visualiserades via powerpointen. De kritiska 
punkterna motsvarar främst aktiviteter och övergångar som kan orsaka kvalitetsbrister. Dessa 
punkter kan vara kritiska då många personer från olika avdelningar är inblandade och utför 
olika arbetsuppgifter samtidigt. Dessa punkter är oftast mycket tidskrävande, kostsamma och 
oftast de delar i processen som görs om innan rätta utfallet nås. 
 
5. Handboken 
Nu var presentationen framme vid en mer konkret version av hur säkerställning skall gå till på 
T.B. Aktiviteter som står i relation med kundbehov skall säkerställas så att man vet att de 
fungerar. Det kräver rutiner och dokumentation. Samtliga deltagare fick ett exemplar av 
handboken så att de kunde bläddra och kolla igenom upplägget. Handboksutkastet hade innan 
presentationen bearbetats av ledningens representanter så att det var anpassat för 
presentationen. 
 
Deltagarna skulle känna att arbetet hade med dem själva att göra, att det fanns någonting som 
samtliga medarbetare kunde utföra för att få ledningssystemet att fungera. I denna del av 
presentationen trädde VD:n fram och gav interna exempel på närliggande problem och 
lösningar på hur förbättringsarbetet och införandet av kvalitetsledningssystemet kan utföras. 
Huvudprocesschemat visades och förklarades och diskuterades en gång till. Det visar på 
engagemang och förståelse från företagsledningen och medarbetarna kan relatera till att 
presentationen handlar om deras arbete, inte något externt nonsens. 
 
6. Resumé  
Slutligen genomfördes en återblick och ett sammandrag över vad som gåtts igenom under 
inspirationsseminariet, för att få en helhet över presentationen.  
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8 Diskussion 

I detta kapitel presenterar författarna egna synpunkter från arbetets utförande och resultat. 
Överväganden om huruvida syftet med arbetet har uppnåtts analyseras.  

8.1 Genomförandet av examensarbetet 
Förutsättningar 
Vi hade ingen anknytning till, eller kunskap om företaget sedan tidigare. Ledningsgruppen på 
företaget tog sig tid för handledning och var ett bra stöd för att öka vår förståelse och insikt i 
företaget. Den öppna kontorsmiljön var tacksam för vår empirisökning och genom att lyssna 
på intressant information av de anställda kunde vi bygga upp en företagsnära kvalitetsgrund, 
där företaget är i fokus och inte en standard. Arbetet gynnades förmodligen till viss del av vår 
relativt objektiva syn då på förhand formad åsikt ej fanns. 
 
Då examensarbetet utfördes under en period då både halvårsrapporten och semestrar skulle 
genomföras ändrades tidsschemat efterhand. Företaget var fullt upptagna under vissa perioder 
och därför utfördes stora delar av arbetet på distans, med uppföljande möten och kontakt via 
mail. Ett antagande kan därför göras, att man kommit längre fram i implementeringen om ett 
mer intimt och intensivt arbete utförts under en period av fullständigt deltagande. Från en 
annan synvinkel ger detta arbete en indikation på hur ledningssystemet fungerar under 
intensiva perioder. Våra resultat har anpassats för att fungera såväl som under tidspress som 
vid mer trankila skeden. Samtliga kapitel i handboken innehåller hänvisningar med användbar 
vägledning för framtiden.  
 
En annan aspekt som gjorde att tidschemat ändrades var att vår handledare doktorerade under 
tiden och hade sin slutliga disposition i slutskedet på vårt examensarbete. Detta medförde en 
fördröjning på färdigställande av rapport. 
 
Omfattande teori 
I uppdraget ingick att ”kartlägga hur organisationen kvalitetsmässigt befinner sig i målet att 
nå en ISO certifiering”. Företaget ville utöver det att ledningssystemet skulle vara anpassat till 
deras miljö och den nuvarande utformningen av organisationen. För att uppfylla detta uppdrag 
krävdes både analys via ISO 9000:2005 och ISO 9001:2008. Vår relativt begränsade 
erfarenhet av företaget och djupgående tillämpning av ISO-standarder gynnades av den 
grundliga analysen, en god bild av hur standarderna är uppbyggda och hur de kan tolkas 
gentemot företaget erfordrades. Företaget fick nära på en intern revision med en trygg grund 
för fortsatt arbete. Allt eftersom att vår kunskap om kravstandardens innehåll ökade, ökade 
också insikten i vad de åtta kvalitetsprinciperna har för likheter till kraven. De åtta principerna 
ger en ”mjukare” utgångspunkt i implementeringen och passade bra att utgå ifrån i de fall då 
man skall anpassa systemet till företaget och dess miljö. Det är möjligt att man kan uppfylla 
kraven genom att enbart förhålla sig till att arbeta utefter de åtta principerna. 
 
Enkät 
De enkäter som skickades ut till de anställda ansåg vi vara en god möjlighet att snabbt få en 
bild om hur företaget uppfattade sig själva, vilket kan vara avgörande för en lyckad 
implementering av ett kvalitetsinriktat verksamhetssystem. Enkätundersökningens betydelse 
för arbetet föll dock utanför ramarna, då några av enkätsvaren lämnades in i slutskedet av 
projektet. Vi ansåg att en fullständig analys av snabbdiagnosen inte var möjlig förrens varje 
svar inkommit. Varje deltagare, på grund av företagets storlek, var viktig. Enkäterna fick 
därför ett förändrat syfte och sammanställningen användes istället som bekräftelse på vår 
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analys och antaganden. Den kunde även användas som en diskussionsgrund och styrka i 
inspirationsseminariet. 
 
Då man analyserar sammanställningen av enkäten bör man även beakta att endast en av fyra i 
ledningsgruppen deltog, vilket kan ha påverkat de åtta olika påståendena. För att få en större 
delaktighet i enkäten hade det förmodligen varit mer lämpligt att manuellt dela ut enkäten i 
pappersform för omedelbar ifyllnad. 

8.2 Analys av examensarbetets resultat 
Examensarbetets uppfyllelse av syftet 
Under uppstarten av projektet var vår vision att snabbt kunna identifiera organisationens 
struktur och affärsverksamhetens grunder, för att arbeta vidare med att finna brister gentemot 
ISO-standarden. Detta gjordes genom att analysera ISO-standarden och ta fram passande 
frågor till personer i ledningsgruppen för att få en ökad förståelse för organisationen. Det vi i 
första stadiet identifierade var att företaget ifråga saknade de grunder som ett ledningssystem 
bygger på. De saknade en enhetlighet vad det gäller organisationens inriktning, det vill säga 
vision, mål och affärsidé samt processledning. I och med detta blev vår uppgift förändrad.  
 
En ny utgångspunkt utformades och fokus riktades på informationssökning för att identifiera 
vilka rutiner som var fastställda samt för att se hur dokumenteringen såg ut. Denna fas blev en 
omfattande uppgift, då näst intill all information fick sökas muntligt. Företaget har ett 
affärssystem och en ”pubb” där viss information fanns, dessa hade vi enbart tillgång till under 
sporadiska visningar, samt ett fåtal enskilda dokument på olika arbetsinstruktioner. Företaget 
saknar hemsida, dokumentlista och gemensam dokumentering. Det krävdes mycket mer 
informationssökning än vad vi förväntat oss från tidigare erfarenhet. Denna information var 
utgångspunkten för att formulera kvalitetshandboken: en mall och hänvisning som hjälp till 
företaget för att få befintliga och framtida dokument identifierbara och sökbara.  
 
För att få en bild över företaget, se hur processerna sker och vilka samband som finns, så 
gjordes intervjuer. Efter hand kunde ett huvudprocesschema utformas, där produktflödet 
visualiserades från kundbehov till kundnöjdhet, som då blev vår grund till företagets 
kvalitetsledningssystem. Det fanns behov av att skapa sig en förståelse för hela processen, 
dels för oss och även för företaget, då de tidigare inriktat sig på avdelningsaktiviteter. Således 
var de brister gentemot ISO-standarden vi fann i ledningssystemet mycket mer grundläggande 
för ett ledningssystem än vad vi från början förväntat oss.  
 
Med huvudprocesschemat kunde kundfokus och samband visualiseras och en enhetlig bild av 
företaget och hela dess processflöde skapas. Genom de delprocesscheman som utformades 
kunde metod för styrning av processen fastställas. Metoden gynnar ständiga förbättringar 
inom varje delprocess vilket uppfyller både krav från standarden och ökar medvetenheten hos 
de anställda av vad den egna rollen för processernas funktion är. Huvudprocesschemat 
visualiserar för personalen vad ett faktiskt kundfokus innebär och delprocesserna ger dem 
ledning i hur det faktiska förbättringsarbetet med deras insats skall gå till. Med detta hoppas 
vi att de anställda får en ny insikt i vad deras aktiviteter betyder för helheten i företagets 
strävan att tillgodose kundbehoven.  
 
För att utveckla insikten ytterligare hos de anställda, så hölls en utbildning i kvalitet och 
kvalitetsledningssystem där de själva kunde ställa frågor och med detta få en ökad förståelse. 
Med detta så kan de involveras i implementeringen av ledningssystemet och det fortsatta 
kvalitetsarbetet.  
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Författarnas influenser i examenarbetet: 
Under vårt examensarbete har vår ansats varit ett objektivt förhållningssätt. Vår grundkunskap 
om företaget gynnade objektiviteten, men andra erfarenheter kan ha präglat vår syn. Detta då 
författarna arbetat på företag där standardisering och kvalitetssäkring varit i fokus.  
 
Under vår akademiska tid och av erfarenhet har våra kunskaper gällande kvalitetsteknik, 
logistik med supply/demand chain management, ekonomi, ledarskapskurser med flera 
påverkat vårt tankesätt och gett oss en ny syn på företag och dess utveckling. 
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9 Slutsats och rekommendationer för framtiden 

I detta kapitel presenterar författarna slutsatsen och de huvudsakliga rekommendationer och 
hänvisningar som påtalats inför fortsatt implementering av verksamhetssystemet.  

9.1 Slutsats 
T.B:s nuvarande värderingar, synsätt på kunder och produktutveckling stämmer väl överens 
med kvalitetsstandardens beskrivning. Dock brister enhetligheten då vision, affärsidé och 
mätbara mål inte är fastställda och dokumenterade. Företaget saknar ett arbetssätt som är 
processorienterat och därmed det förbättringsarbete som ett kvalitetledningssystem skall 
baseras på. 
 
Med resultatet som utgångspunkt skall processerna visualiseras och förstås av ledningen. 
Ledningen kunde utifrån resultatet identifiera var i huvudprocessen kritiska aktiviteter 
behövde säkras för att tillfredsställa kundbehov. De tre styrningsscheman som konstruerats 
gav ledningen en direkt förståelse över hur faktabaserade beslut och förbättringsarbete med 
hjälp av mätning och målsättningar går till. Därmed kan ett fungerande 
kvalitetsledningssystem uppnås. 
 
För att behålla den sunda arbetsmoralen och goda viljan inom företaget gäller det att hitta en 
balans mellan de krav som ställs på ett verksamhetssystem och den innovativa miljön. Då 
företaget fortsätter söka kunder och tar god hand om de kunder de har så kommer T.B. med 
all säkerhet att anställa mer personal i framtiden, då ger huvudprocesschemat och strukturen i 
dokumenthanteringen en god bild över organisationen för den oinvigde. 
 
9.2 Handlingsplan för fortsatt implementering  
Att implementera ett ledningssystem tar lång tid. Inför det fortsatta arbetet har företaget 
försetts med en handlingsplan med enkla rekommendationer, se Bilaga 11. Den innehåller de 
moment, i inbördes ordning, vilka kan anses vara avgörande åtgärder för en lyckad 
implementering på T.B: 
 

1. Definiera verksamhetens Affärsidé och Vision. 
Avsaknaden av affärsidé eller vision gör det svårt för externa intressenter att snabbt ta 
till sig syftet med företaget. Eftersom att policys och målsättningar skall 
överensstämma med verksamhetens idé och vision är det en självklar start. Det 
existerar en hel del olika formuleringar och definitioner av vad det är de gör och hur 
de tänker på företaget redan. Nu bör de enas om en entydig formulering och 
dokumentera den.  

2. Strategi 
Verksamhetens policy skall definieras och dokumenteras. De olika 
huvudaktiviteternas processtyrningsscheman skall få målsättningar.  

3. Dokumentlista 
Samtliga dokument skall samlas in, identifieras utifrån dess karaktär och uppdateras.  

4. Färdigställ handboken 
 
Övriga rekommendationer baserat på våra observationer 
T.B. förlitar sig till stor del av sina stödfunktioner till att förse kunderna med det de vill ha. 
T.B. utför design och produktutveckling av kläder. Produktion och distribution, vilka är 
synnerligen repeterbara och statiska processer, är i detta fall till stor del stödfunktioner som är 
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outsourcade på andra företag som är kunniga inom området. Syftet med det är tydligt, T.B. 
vill fokusera på att göra det de kan bäst. För att kunna göra det behöver de således lägga fokus 
på att se till att produktion och distribution är kvalitetssäkrade på en högt standardiserad nivå. 
De skall kunna förlita sig på att de outsourcade arbetsmomenten är:  

• Lätta att övervaka 
• Lätta att rapportera avvikelser till 
• Att kommunikationen mellan parterna är säkrad och dokumenterad. 

 
Relationen med samarbetspartners är en viktig del om man vill uppnå målet med nöjda 
kunder. 
 
Det är inte rekommenderat att man i detta stadium av processtänket påbörjar några ytterligare 
processbeskrivningar. I första hand skall fungerande tillämpning och förståelse av befintliga 
processcheman säkerställas. Processbeskrivningarna kan komma att behöva ändrings och 
förbättringas i allmänhet, vilket skall utföras utav processägaren och gärna i samråd med 
övriga involverade. Det är också viktigt att säkerställa när och hur vidarebefordran till nästa 
process och dess ägare skall ta vid. 
 
Då styrande dokument enligt ISO räknas som krav som skall efterföljas och uppdateras vill 
författarna rekommendera företaget att noggrant tänka över mängden dokument och dess 
utformning. 



45 

10 Referenser 
 
Böcker: 

Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt (2001) Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur 

Lund. ISBN 91-44-01917-3 

Thuning, Gunnar (1999) Ryck upp ISO 9000! Studentlitteratur Lund. ISBN 91-44-00940-2 

Engblom, Maud (1997) ISO 9001 och ISO 14001 i praktiken, Studentlitteratur Lund. ISBN 

91-44-00207-6. 

Persson, Gerhard (2004) SIS HB 315, Att integrera ledningssystem- Bygga ett 

verksamhetssystem, Stockholm: Tryckeri Elanders. ISBN 91-7162-626-3 

Mattsson, Stig-Arne & Jonsson Patrik (2005) Logistik – läran om materialflöden, 

Studentlitteratur Lund. ISBN 978-91-44-04182-7 

Carlzon, Jan (1985) Riv pyramiderna, Stockholm: Bonniers Förlag. ISBN 91-0-047256-5 

Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur Lund. ISBN 978-

91-44-00185-2 

Liker, Jeffrey K. (2004) The Toyota Way:14 Management Principles from the World´s 
Greatest Manufacturer,New York: McGraw Hill. ISBN 0-07-139231-9 
 

Kompendium: 

SS-EN ISO 9000:2000, Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi 

SS-EN ISO 9000:2000, Ledningssystem för kvalitet - Krav 

EN ISO 9001:2008, Ledningssystem för kvalitet - Krav 

 

Internet: 

www.tedbernhardtz.se, 2009-06-11 

http://sfkcertifiering.se/, 2009-06-14 

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@ISO9000&menuItemID=5870, 2009-08-

04 

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@ISO9000&menuItemID=1580, 2009-08-

24 

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21&menuItemID=9254, 2009- 08-20 

http://www.ioc.se/vmeny/foretagsutveckling/metoder/gap.html, 2009-08-17 

http://www.kvalitativmetod.webs.com/, 2009-10-16 
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Bilaga 1 – Frågeformulär för semistrukturerade intervjuer på Ted 
Bernhardtz 
Fakta om företaget 

• Nuvarande situation och status, hur ser framtiden ut?? 
• Konkurrensläget och ekonomiska förhållanden? 
• Berätta lite om företaget! 
• Hur är er affärsidé formulerad?  
• Vad är er vision? 
• Vad är ledande för er? Vart vill ni nå? 
• Hur arbetar ni? 
• Hur ser ert organisationsschema ut? 

 
Kommunikation: 

• Hur sker intern kommunikation?  
• Har man på något sätt säkerställt om information som skall nå ut till alla gör det? 
• Finns det dagliga rutiner/veckorutiner för informationsuppdatering på företaget? 

 
Kvalitet: 

• Varför vill ni bli certifierade inom kvalitetsstandarden ISO 9001:2008?  
• Vad är det främsta målet med en certifiering? 
• Vad är din/er nuvarande kunskap om kvalitet, kvalitetsledning och/eller ISO 

9001:2008? 
• Har ni formulerat en kvalitetspolicy för företaget?  
• Är de anställda medvetna om kvalitetspolicyn? 
• Hur är era kvalitetsmål formulerade idag?  
• Är det detaljerade mål eller övergripande?  
• Är alla anställda medvetna om målen? 
• Hur kommunicerar ni inom organisationen angående ansvar och befogenheter, är det 

självklart vem som är ansvarig för vad? Är det lätt att information försvinner på vägen 
och att fel uppstår? 

• Finns det ett flödesschema? Vi söker, 
ledningsprocesser/huvudprocesser/stödprocesser, vilka processer skulle kunna vara 
huvudprocesser? 

 
Kundfokus: 

• Kundpolicy, övriga policys, mål?? 
• Hur tas kontakt med kund? 
• Finns det olika former av kunder? 
• Hur sker framtagning av produkt med kund? 
• Hur specificerar ni det som kunderna önskar/har krav på? 
• Sker det någon form av analys av kundreaktioner? 
• Hur behandlas kunduppgifter som ej skall lämna företaget? Finns det rutiner?  
• Hur många kunder arbetar ni med idag? 
• Hur är er kundservice uppbyggd? Har man hand om olika kunder? 
• Arbetar man efter några ”mallar”/standarder på kundservice? 
• Hur sker E-handeln, sköter kunden hela orderprocessen själv? 
• Har ni en kunddatabas, vart dokumenterar ni kunddokument? 
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Ledningens genomgång: 
• Har du en mall för mötesprotokoll (ledningens möten)? 
• Hur ofta har ni ledningsmöten? 
• Sker det någon form av uppföljning av genomgången? 

 
Personalresurser: 

• Vem är ansvarig över all personal? 
• Hur många arbetar på T.B..? 
• Befattningsbeskrivningar/rollbeskrivningar, finns det för alla? 
• Hur säkerställer ni att er personal har rätt kompetens för att ni skall nå kundkraven? 
• Hur sker medarbetarsamtal? Har du en mall eller skriver ni protokoll? Görs 

uppföljningar och i såfall hur ofta gör ni det?  
• Hur sker utbildning av personal om så krävs?  
• Om en ny medarbetare börjar på företaget, hur blir denna person introducerad på 

företaget?   
 
Projektledarrollen:  

• Vad är dennes ansvar?  
• Är projektledaren involverad i alla processer från projektstart till produkterna är hos 

kunden?  
• Kan du beskriva hur ett klassiskt projekt ser ut för en projektledare?  
• Vad behöver projektledaren ha för förmågor för att kunna genomföra ett projekt? 

 
Produktframtagning ���� Lager 

• Hur sker er tillverkning? 
• Vad anser ni är viktigt hos era leverantörer? 
• Hur väljer ni leverantörer? 
• Vad har ni för avtal med leverantören? 
• Hur kontrollerar ni era leverantörer och dess verksamhetsmiljö? 
• Hur många i er personal kan processen ”välja leverantör” och ”utvärdera leverantör”? 
• Hur kommunicerar man med leverantören?  
• Hur sker produktutveckling hos er? 
• Hur kontrollerar ni produkterna under framställning? 
• Finns det standardiserade rutiner bland de anställda gällande verifiering, validering 

och kvalitetskontroll? Dokumenterar ni några resultat från dessa kontroller? 
• Kan ni spåra kläderna på något vis under produktion/ efter produktion 
• Hur säkerställer ni att kraven som kund har på produkt räcker för att det skall bli en 

befintlig produkt? 
• Hur säkerställer ni att produkten bevarar de egenskaper den skall ha tills den når 

kunden? 
• Hur sker kalibrering av mätinstrument hos er? Har ni många mätinstrument som 

kräver detta? Har ni samma krav på leverantören?  
 

• Hur lagerför ni kläder? 
• Vad har ni för avtal med GC? 
• Kontrollerar ni plagg själva efter tillverkningen? 
• Hur frisläpper ni produkter till kund? 
• Hur sker transporter? 
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• Finns det rutiner för reklamationsarbeten? 
• Dokumenteras reklamationer idag?  

 
• Hur hanterar ni avvikande produkter? 
• Hur hanterar ni övervakning/mätning? 
• Hur arbetar ni med ständiga förbättringar? 
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Bilaga 2 – GAP - ENKÄT 
Använd markeringsfunktionen ”färgöverstrykning”, välj gul, och markera den siffra som du  
anser passar bäst.  

1 = ”stämmer inte alls”, 10 = ”stämmer mycket väl” 

 
Markera ditt 
svarsalternativ                      

  Hur viktigt är … för skapa långsiktig 
lönsamhet och framtida 
konkurrenskraft i företaget?  

 Hur långt har ert företag kommit 
vad gäller att …. 

1 Kundernas krav och 
förväntningar är 
kända för de 
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 
utvecklingsriktning 
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 i 
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 i 
väldefinierade 
arbetssteg/processer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Alla 
arbetssteg/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 alltid 
ett mål för företaget 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Verksamhetens 
strategier och beslut 
baseras på fakta 

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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Bilaga 3 - Enkät instruktion 
 
Hej allesammans 
Här kommer den första kontakten med oss examensarbetare, Anna och Ida.  
Det är en enkätundersökning, GAP-analys, som svarar på hur man ligger till i kvalitetsarbetet, 
och ska fungera som en vägledning för fortsatt arbete. 
Den är 8+8 frågor, de första frågorna handlar om den allmänna inställningen på företaget, 
tänk ”hur anser jag att detta stämmer in på mig/oss”.  
 
Den andra delen behandlar hur långt du anser att företaget har kommit i den utvecklingen. 
Enkäten är naturligtvis helt anonym, den tar 10-15 min, och vi vill gärna ha svaren senast 
torsdag 25/6. 
Om du har några frågor eller känner dig osäker på någon av frågeställningarnas utformning, 
var inte rädd att fråga någon av oss innan du svarar. Vi kommer att vara här hela veckan.  
 
Det är helt OK att ”bolla” frågeställningen med dina kamrater, men tänk på att organisationen 
mår bäst av att få din personliga uppfattning. 
 
Maila svaret till  
Ida Stray 
S062100@uT.B...hb.se 
 
Instruktioner: 
Använd markeringsfunktionen ”färgöverstrykning”, välj gul, och markera den siffra som du 
anser passar bäst, där; 1 = ”stämmer inte alls” upp till; 10 = ”stämmer mycket väl” 
Här är ett exempel på hur besvarad enkät kan se ut;  

 Hur viktigt är … för skapa långsiktig 
lönsamhet och framtida konkurrenskraft i 
företaget?  

 Hur långt har ert företag kommit vad 
gäller att …. 

Kundernas krav och 
förväntningar är kända för de 
anställda 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ledningen ger de anställda 
en tydlig bild av 
förutsättningar och 
utvecklingsriktning för 
företaget 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Tack på förhand! 
Anna och Ida 
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Bilaga 4 - Nuvarande Processchema
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Bilaga 5 - Huvudprocesschema
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Bilaga 6 - Styrningsschema ”Produktutveckla och Designa” 
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Bilaga 7 - Styrningsschema ”Orderprocessen” 
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Bilaga 8 - Styrningsschema ”Distributionsprocessen” 
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Bilaga 9 - Handbokens innehållsförteckning 
 

 
Datum: 2009-xx-xx  Versionsnummer: 1 

Utfärdad av: Anna Karlsson och Ida Stray  Granskad av: _____________ 

Innehållsförteckning 
1. Företagsinformation                           5 

1.1. Företagspresentation                          5 

1.2. Historik och fakta om T.B.                          5 

1.3. Affärsidé                           5 

1.4. Vision                           5 

1.5. Organisationsplan                           6 

1.6. Presentation av den kunniga personalen                         6 

2. Handboken                           7 

3. Kvalitetsledningssystem                           8 

3.1. Huvudprocesschema                          8 

3.2. Kvalitetspolicy                           8 

3.3. Kvalitetsmål                           8 

3.4. Intern revision                           8 

4. Rollbeskrivningar                           9 

4.1. Projektledare                           9 

4.2. Marknad och försäljningsansvarig                          9 

4.3. Personalansvarig                           9 

4.4. Ekonomiansvarig                         10 

4.5. Inköpsansvarig                         10 

4.6. Logistikansvarig                         10 

4.7. IT-ansvarig                         10 

4.8. Kvalitets- och miljöansvarig                        10 

5. Allmänna dokument                         12 

5.1. Ledningsgruppmöten/Ledningensgenomgång                       12 

5.2. Dokumentation                         12 

6. Miljödokument                         13 

6.1. Miljöpolicy                         13 

6.2. Miljömål                         13 

7. Kund                          14 

7.1. Kundfokus                         14 

7.2. Kundmöten protokoll                        14 

7.3. E-handel                         14 

8. Arbetsbeskrivningar                         15 

9. Leverantör                         20 

10. Green Cargo                         21 

11. Personalhandbok                          22 

12. Blanketter                          23 
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Bilaga 10 - Presentationsunderlag 
 
Bild 1 

Ledningssystem och Kvalité

Anna Karlsson

Ida Stray

2009-09-07

 

 

Bild 2 
Agenda

Vad är kvalitet?

Vad är ledningssystem för kvalitet?

Vad innebär det för oss?

Vilken roll har jag i det hela?

 

 

Bild 3 
Vad?

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 
tillfredställa, 

och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntan”

Bergman B. & Klefsjö B.
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Bild 4 
Hur?

Planera arbetet – försök göra rätt 
från början

Varna för att fel uppstår under 
arbetets gång

Följa upp arbetet
Agera; Rätta till – så att inte 

samma fel uppstår igen

 

 

Bild 5 
Vem?

Alla

 

 

Bild 6 Grundstenar för kvalitet
Med engagerat ledarskap som grund
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Bild 7 Varför
Kvalitetsledningssystem?

Säkra kvaliteten genom hela 
processen för att minska fel 

och öka kundnöjdheten 

Lär av brister och misstag

Process; 

Är någonting man gör,

Den har en början och ett slut

& är repeterbar 

 

 

Bild 8 
GAP-Analys

1. Kundernas krav och förväntningar är 
kända för de anställda

2. Ledningen ger de anställda en tydlig 
bild av förutsättningar och 
utvecklingsriktning för företaget

3. Alla anställda är engagerade i företagets 
utveckling

4. Organisationen är duktig på att 
utveckla och arbeta i väldefinierade 
arbetssteg/processer

5. Alla arbetssteg/processer i 
organisationen hänger ihop 
sinsemellan och med företagets mål 
och strategier

6. Ständiga förbättringar är alltid ett mål för 
företaget

7. Verksamhetens strategier och beslut 
baseras på fakta

8. Företaget utvecklar strategiska 
samarbeten med leverantörerna för att 
skapa värdeökning

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Kundfokus

Ledarskap

Medarbetarengagemang

Processinriktning

Systemangreppssätt 
för ledning

Ständig förbättring

Faktabaserade beslut

Leverantörsrelationer

Hur viktigt är det?

Hur långt har vi kommit?

 

 

Bild 9 
Kundfokus - övning

Vad förväntar sig kunden av er?

• Produkter

• Service

• Sortera i rätt prioriteringsordning, vad är viktigast för 
kunden?
– Självklara krav (outtalade krav)

– Överenskomna krav (Uttalade krav) 

– Över förväntan 

• Vilka delar är de delar som ska fungera friktionsfritt, vilka 
delar måste säkras?
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Bild 10 

OrderprocessenProduktutveckla och Designa

Huvudprocesser

Ledningsfunktioner

Stödfunktioner

Kundbehov

Specificera
idén

Marknad & 
Försäljning

Producera
Kontrollera

Kundservice

Affärsidé Verksamhetsmål
& Styrning

Policy

Beställa Kund-
Nöjdhet

Slutlig 
verifiering m. 
godkännande

Designa

Organisation & 
Befattningar

Code of Conduct

Personal Ekonomi

Framtagning 
av 

produktprov

Leverans-
bevaka

Inköp Logistik IT
E-Store

Distributionsprocessen

Plocka 
Packetera

Ankomst- &
Kvalitets-
kontroll

Frisläppa

Leverera

Framställt av 
Anna Karlsson 

 Ida Stray
2009-08-13

 

 

Bild 11 

 

 

Bild 12 Handboken 

Informerar

Samlar allt på ett ställe

Enkelt och överskådligt

Vilka saker berör mig? 

Vad kan jag göra?
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Bild 13 
Certifiering

Varför använda en standard i 
kvalitetsledningssystem?

Förtroende hos kunder och andra intressenter –
konkurrensfördel

” Hissen”
Som stöd i arbetet – man vet att man gör rätt och 

har ordning och reda

 

 

Bild 14 
Hur går vi vidare?

Vad är kvalitet?

Vad är ledningssystem för 
kvalitet?

Vad innebär det för oss?

Vilken roll har jag i det 
hela?

 

 

Bild 15 
Tack!

Frågor?

 

 

 



Bilaga 11 – Handlingsplan 
 
Verksamhet: Ted Bernhardtz at work
Tidsperiod: 2009-08-24 tom 2010
 

1. Definiera verksamhetens Affärsidé och Vision. 
 

Vad man ska tänka på vid formulerandet finns beskrivet i handboken. 
Bra webbsida: 
http://www.eio.se/omeio/ProdukterTjanster/foretagshandboken/foretagsstyrning/Sidor/default
.aspx 
 

2. Strategi 
En verksamhetspolicy räcker lån
fördelaktigt om alla är med och formulerar. Det ökar förståelsen. 
Målsättningar skall finnas för samtliga huvudprocesser. Ha vision som drivkraft och policy 
och affärsidé som grund. Mätb
 

3. Dokumentlista 
Nu är det dags att rensa i ”Pubben”.  Sammanställ en dokumentlista. Samla ihop alla 
dokument, blanketter, beskrivningar, färdiga eller inte. Vilka dokument passar in i handboken, 
vilka saknas, vilka är inte kompletta? 
De som inte passar in skall placeras med respektive process eller funktion som överskrift. 
Utgå från huvudprocesschemat. Var det samlas är inte så noga, så länge allt är på samma 
ställe och har samma benämning
 

4. Färdigställ handboken
Bestäm nu vilka dokument ni behöver färdigställa. Fördela ansvar på processägare. Alla ska
vara delaktiga i att få klart alltsammans. Samarbeta med att följa upp för bästa resultat. 
Övrigt arbete 
Fokusera på att effektivisera arbetsmomenten i processern
onödiga, orsakar extra bearbetning
Är det jag som styr arbetet, eller arbetet som styr mig? Tid är värdefullt.
Planera: Insatsen med Styrningen
Agera: Aktiviteten med resurserna
Följ upp: Mät utfallet mot insatsen, hur mycket aktivitet krävdes egentligen?
Lär: Gör om, gör bättre 

  

Affärsidé 
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Handlingsplan - Införande av verksamhetssystem med kvalitet

at work 
24 tom 2010-01-30 

Definiera verksamhetens Affärsidé och Vision.  

 
Vad man ska tänka på vid formulerandet finns beskrivet i handboken.  

http://www.eio.se/omeio/ProdukterTjanster/foretagshandboken/foretagsstyrning/Sidor/default

räcker långt, och ensam ger den ett gott samarbete i hela kedjan. Det är 
fördelaktigt om alla är med och formulerar. Det ökar förståelsen.  

finnas för samtliga huvudprocesser. Ha vision som drivkraft och policy 
tbarhet får man genom att mäta insats med utfall.

Nu är det dags att rensa i ”Pubben”.  Sammanställ en dokumentlista. Samla ihop alla 
dokument, blanketter, beskrivningar, färdiga eller inte. Vilka dokument passar in i handboken, 

är inte kompletta?  
placeras med respektive process eller funktion som överskrift. 

Utgå från huvudprocesschemat. Var det samlas är inte så noga, så länge allt är på samma 
benämning.  

Färdigställ handboken 
Bestäm nu vilka dokument ni behöver färdigställa. Fördela ansvar på processägare. Alla ska
vara delaktiga i att få klart alltsammans. Samarbeta med att följa upp för bästa resultat. 

Fokusera på att effektivisera arbetsmomenten i processerna. Identifiera vilka moment som är 
bearbetning eller är ostrukturerade på annat sätt.  

Är det jag som styr arbetet, eller arbetet som styr mig? Tid är värdefullt. 
Insatsen med Styrningen 
Aktiviteten med resurserna 

tfallet mot insatsen, hur mycket aktivitet krävdes egentligen?
Gör om, gör bättre  

Vision 

nförande av verksamhetssystem med kvalitet 

http://www.eio.se/omeio/ProdukterTjanster/foretagshandboken/foretagsstyrning/Sidor/default

gt, och ensam ger den ett gott samarbete i hela kedjan. Det är 

finnas för samtliga huvudprocesser. Ha vision som drivkraft och policy 
får man genom att mäta insats med utfall. 

Nu är det dags att rensa i ”Pubben”.  Sammanställ en dokumentlista. Samla ihop alla 
dokument, blanketter, beskrivningar, färdiga eller inte. Vilka dokument passar in i handboken, 

placeras med respektive process eller funktion som överskrift. 
Utgå från huvudprocesschemat. Var det samlas är inte så noga, så länge allt är på samma 

Bestäm nu vilka dokument ni behöver färdigställa. Fördela ansvar på processägare. Alla skall 
vara delaktiga i att få klart alltsammans. Samarbeta med att följa upp för bästa resultat.  

a. Identifiera vilka moment som är 

tfallet mot insatsen, hur mycket aktivitet krävdes egentligen? 


