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Sammanfattning 
 

Företag i konsultbranschen arbetar med många olika kunder på samma gång och man har 

kontakt med mycket olika människor över tiden. Detta kan skapa problematik i 

kommunikationen vilket i sin tur i värsta fall kan leda till otillräckliga resultat och icke nöjda 

kunder. En del av problemet ligger i beslutspunkter, alltså då man avgör hur man ska gå 

tillväga för ett specifikt uppdrag och vilka processer som ska ingå. Här finns kriterier att ta 

hänsyn till för att uppfylla kundens önskemål och även överträffa dennes förväntningar.  

Kvalitets- och miljöledning har en huvudsaklig uppgift, nämligen att strukturera upp 

organisationer till att bli hanterbara. Det handlar till stora delar om att säkra processer och den 

kvalitet som framstår ur dessa. Denna strukturering blir svårare då man talar om tjänster, 

vilket man ofta gör i konsultverksamhet där kundomfattningen varierar kraftigt. Här behövs 

väldefinierade kriterier för framgång. Det handlar om att arbeta med varje specifik kund för 

att specialutforma processerna efter dennes önskemål. 

En interaktion mellan olika kvalitetsledningsverktyg kan ge resultatet vilket man eftersträvar. 

Om man har rätt förståelse kan man använda dessa verktyg för att successivt implementera 

förbättringar och detaljstyra varje process så att den blir unik, detta kräver inte så mycket 

arbete och spar mer tid än vad det tar ur ett längre perspektiv. Själva tanken med 

kvalitetsledningsverktygen är att stödja kvalitetsutvecklingen på IKKAB.  

Genom att använda diverse kvalitetsledningsverktyg kan man på ett effektivt sätt arbeta fram 

de flödesscheman som man sedan kommer att arbeta efter, detta är något som fördelaktigt kan 

påbörjas redan vid implementeringen av ledningssystem.   
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Abstract 

Companies in the consulting business are working very wide with a lot of different customers 

and people at the same time. This may cause problems in communication which in turn could 

lead to failure such as unsatisfying results and lack of customer satisfaction. Partly, the 

problem lies within points where decisions are made, in other words when you are deciding 

on how to manage specific services and what processes should be inherent. When doing this, 

criteria’s are present to fulfill customer demands and also exceed expectations.  

Quality- and environmental management have a basic outline to structure organizations to be 

treatable. Major parts are about ensuring quality through processes. The structuring of this are 

harder when you are working with services which you are in consulting business and the 

scope of customer are high and continuously changing. Well developed and defined criteria’s 

are necessary for success. It is all about working close to each and every customer to design 

the processes for their unique purpose.  

Interaction using different quality management tools may give the result which is desirable. 

With the right understanding of these tools you can gradually implement improvements and 

manage every process in detail to make it exclusive. This is done in short time with small 

amount of manpower and gives more result than it costs resources in long term thinking. The 

main thought with using quality management tools is to support quality development in 

IKKAB.  

 By using miscellaneous quality management tools you may effectively create those flow 

charts which will be used further. This is something that is worth to start with already in the 

implementation process of management systems.  
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1. Inledning 

Detta kapitel ger bakgrunden till examensarbetet där problembeskrivning, syfte och 

tillvägagångssätt med mera beskrivs. Det är tanken att här skapa en uppfattning om hur 

rapporten är uppbyggd samt beskriva anledningar till att studien utförs.  

1.1. Problembeskrivning 
 

Företaget IKKAB tillämpar redan många av de delar ISO-standarderna tar upp, men efter 

önskemål från flertalet kunder är det nu på agendan att också certifiera sig. Vid 

implementering av ISO9001 samt ISO14001 kommer man till en fas där man inte vet vilken 

kvalitet som ska eftersträvas. Det framgår tydligt genom standardernas krav att kundens 

förväntningar helst ska överträffas, för att lyckas med detta måste man identifiera gapet 

mellan nuvarande kvalitet och önskad kvalitet. Inom konsultverksamhet finns inga 

toleransnivåer som kan beskriva en önskad utgång utan önskat resultat varierar från kund till 

kund. Uppdragsgivaren har beskrivit Hur svårt det är att urskilja kriterier för sina tjänster och 

Hur dem ska uppfyllas.  

 

Frågeställning: Hur kan man på ett standardiserat sätt uppfylla kraftigt varierande kundkrav? 

 

1.2. Syfte och mål 

Det huvudsakliga syftet är att förstå hur ledningssystem fungerar inom konsultverksamhet och 

dessutom säkerställa förutsättningar för att företaget ska ha tydliga riktlinjer för hur framtida 

kvalitetsarbetet ska hanteras. Målet är att på ett effektivt sätt urskilja kriterier för kundnöjdhet 

samt att implementera dessa i en verksam organisation. Att arbeta med kriterier är 

grundläggande i kvalitetsledning men när det kommer till konsulttjänster finns inte så mycket 

specifikt material att tillgå, tanken med denna rapport är att addera denna dimension till 

kvalitetsledning. I de fall där man antingen själv är, eller använder sig av underentreprenörer 

bör detta övervägas då ISO idag används i nästan alla branscher.   

 

Ett annat syfte är också att erhålla examen i magisterprogrammet inom industriell ekonomi, 

kvalitets- och miljöledning på Högskolan i Borås. Att strukturera upp, planera och genomföra 

ett projekt med problemlösning och på så sätt tillämpa sin kunskap inom utbildningens 

huvudämne. Önskvärt är att erhålla ett sådant resultat att det finns möjligheter att forska 

vidare på de metoder och tankar som framkommer.    

 
1.4. Avgränsningar 

 

Arbetet är begränsat till förstudien i implementeringsarbetet och huvudsaklig avgränsning är 

utformandet av en kriterieanalys. Utformandet sker i samband med ledningens genomgång 

och alla ska vara med och utforma kriterier för kvalitet. På detta sätt fås dessutom direkt 

respons om tillräckligheten i verktyget.   

  

 

 



 

 

8 

1.5. Företagspresentation 

IKKAB som har sitt huvudkontor i Borås är det aktuella konsultföretag som ska certifiera sig 

för ISO9001 samt ISO14001. Företaget säljer konsulttjänster inom energi och elkraft och man 

har dessutom som del av utbudet installation och föreläsningar. 

Företaget grundades 2006 av VD:n Stefan Svahn, Patrik Carlén och Andreas Wiman. Man 

arbetar på bred grund inom energi- och elkraftsområdet och man har kompetens inom bland 

annat stamledningar, regionnät, lokalnät, stationer, vindkraft med mera och man kan komma 

in var som helst i ett projekt. Man har idag flertalet stora etablerade kunder såsom Eon, 

Vattenfall, Borås elnät med flera. (Internet 1) 

För att ISO-certifiera sig har IKKAB anlitat konsulten Carl-Axel Rudd som driver företaget 

Ex-act AB, en firma som ligger under EQC (Euro Quality Center AB).  

Ex-act AB är ett litet enmansföretag som är specialiserat på området kvalitet- och 

miljöledning. Med många års erfarenhet kan man erbjuda hjälp med implementering av flera 

olika typer av ledningssystem.  
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2. Metod och tillvägagångssätt 

I detta kapitel förklaras hur arbetet gått tillväga ur forskningssynvinkel och bygger på 

vetenskapsteori. Även hur resultat med mera är väsentligt behandlas.   

2.1. Forskningsmetod  

Genom utformande av kvalitetsverktyg ska kriterier för kundnöjdhet identifieras. Verktyget 

har en empirisk utformning som tagits fram tillsammans med en konsult som arbetar 

huvudsakligen med kvalitetsledning. Arbetet är av kvalitativ art där nya frågeställningar 

diskuteras och tillämpas på ett konsultföretag. Kriterierna utformas tillsammans med 

företagets medarbetare och kunskapen om styrkan med kvalitetsverktyg överförs direkt till 

den aktuella verksamheten. 

Inledningsvis har inläsning på berört område använts för att bygga upp en grund och 

strukturera upp sedan tidigare kända metoder och teorier. Det material som där framarbetats 

är av beskrivande och förklarande art. I kapitel 3 finns resultatet från den 

litteraturundersökning som gjorts. Genom att sedan använda dessa metoder i praktiken har 

arbetet mer och mer gått över till kvalitativ metod då arbetsgång för att genomföra gapanalys 

har tagits fram.  

Genom detta arbetssätt har ett svar vuxit fram successivt baserat på den frågeställning vi valt. 

Detta har varit en mer utforskande forskningsmetod där kvalitetsledningsverktyg har använts. 

Verktygen är visserligen kända sedan tidigare men resultatet måste ändå ses som nytt då det är 

baserat på specifika processer. Att använda sedan tidigare kända verktyg ger också en högre 

reliabilitet.   

 

2.2. Tillvägagångssätt och struktur 

Inledningsvis har en litteraturstudie genomförts för att skapa grundläggande kunskap inom 

kvalitetsområdet och frågeställningar från diverse forskare har sammanställts för att till slut 

kunna utforma ett praktiskt verktyg i Excel som ska leda till direkt kvalitetsutveckling.  

Med hjälp av verktyget som är i matrisform finns sedan en koppling till det aktuella företagets 

processer.  

Frågeställningen är ställd som ”Hur” och för att få ett konkret svar så bör man då strukturera 

arbetet som utforskande. Det är till stora delar utformat på det sättet men kompletteras med 

beskrivning och förklaring för att skapa en klar bild av resultatet för läsaren.  

Anledningen till att vi har en ”Hur-formulering” beror på att vi vill skapa ett resultat som kan 

användas av andra. Om man vet hur arbetet med kriterieframställning ska gå till så kan man 

sedan göra det själv med hjälp av de verktyg som finns tillgängliga.  
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3. Material 

 

Detta kapitel innehåller grundläggande fakta som ligger till bakgrund för rapporten. Kapitlet 

är främst till för den som inte är insatt i kvalitetsledning för att skapa en uppfattning om 

ämnet. Här vävs även in fakta om hur ämnet fungerar då man tillämpar det i en 

konsultverksamhet.  

3.1. Grundläggande kvalitetsledning 

3.1.1. Ledningssystem  

För att implementera ISO 9001 och 14001 jobbar man med utveckling inom företaget och för 

att integrera dessa ledningssystem med IKKABs verksamhet kommer fokus ligga på olika 

kriterier. På så sätt ska IKKAB få ett systematiskt arbetssätt vilket är starkt sammankopplat 

med kvalitetsledning. Kriterierna kommer i första hand byggas på företagets, standardens och 

kvalitetsdimensionernas perspektiv. Enligt Carl-Axel Rudd kan det vara mycket problematiskt 

att beskriva dessa. 

Dessa två ledningssystem följs av olika definitioner för att beskriva sin kärna. ISO 9001och 

14001 kännetecknas som modeller.   

 

 

Figur 1. ISO9001-definitionen av kvalitetsledning, pilarna visar sambandet mellan aktiviteter och kvalitetsprinciper. 

(SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008, s.vi)    
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Figur 2. Bilden visar grunden i ISO14001 hur arbetsgången och tankesättet mot ständiga förbättringar hänger ihop.  

 (SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14001:2004, s.5)    

 

3.1.2. ISO 9001  

ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet. Figur 1 förklarar de grundläggande principerna 

för ett kvalitetssystem där man vill poängtera vikten av;  

 Kundfokusering 

 Ledarskap 

 Allas delaktighet  

 Processfokusering  

 Systemsyn 

 Ständiga förbättringar  

 Basera beslut på fakta  

 Leverantörssamverkan 

Enligt standarden finns vissa krav som måste uppfyllas för att få certifiera sig; 

 Krävs att identifiera de processer som utgör betydelse för kvalitetsledningssystemet.   

 Ange hur ordningsföljden och samverkan sker mellan processerna.  
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 Kriterier och metoder krävs för att påvisa att processerna verkar och styrs på ett 

effektivt sätt.  

 Garantera att information och resurser finns tillgängligt som krävs för att bistå 

funktionen och övervakningen av processerna. 

 Processerna ska mätas, övervakas och analyseras. 

 Ständiga förbättringar och planerat resultat sker igenom nödvändiga åtgärder inom 

organisationen.  

(Bergman, B. Klefsjö, B. 2007, kap 20) 

 Dessa krav måste dokumenteras. Dokumentationen kan ske på olika sätt, nedan följer en 

beskrivning av sätten; 

 Information: Dessa dokument kommer förklara organisationens uppbyggnad av 

kvalitetssystemet både internt och externt  

 Kvalitetsplaner: Hur man tillämpar kvalitetsledningssystemet på specifika produkter, 

projekt eller kontrakt  

 Rutiner: Ger information hur man ska utföra enskilda aktiviteter 

 Redovisande dokument: Påvisar bevis att aktiviteter utförda där av förvärvar resultat. 

(Bergman, B. Klefsjö, B. 2007, kap 20) 

3.1.3. ISO 14001 

ISO 14001 är ett miljöledningssystem. Figur 2 förklarar huvudsakliga aspekterna som berör 

detta ledningssystem.  Det som poängteras i standarden ”SS-EN ISO 14001:2004 Sid 16”  är; 

Miljöledningssystem skall resultera i en förbättrad miljöprestanda. Hela systemet byggs på att 

organisationen systematiskt detaljgranskar sitt miljöledningssystem för att finna förbättringar 

och att genomföra dessa. Ekonomiska och andra förutsättningar som styr 

förbättringsprocessen bestäms av organisationens perspektiv, som utvecklingstaktens 

omfattning och tidskala. Kontentan med ett miljöledningssystem är att förbättringar av 

ledningssystemet ger förbättringar i miljöprestanda som resultat.   

Krav som måste uppfyllas av organisationen är;  

 Utforma en miljöpolicy som anpassar organisationens verksamhet. 

 Miljöaspekter ska identifieras av orsaker från organisationens tidigare, nuvarande och 

planerade aktiviteter, produkter och tjänster som kan ha en betydande miljöpåverkan.  

 De lagar och krav som organisationen påverkas av ska identifieras. 

 Miljömålen ska vara lämpliga för organisationen och innehålla såväl detaljerade och 

övergripande mål.  

 Införandet av policyn och miljömålen ska upprätthållas av struktur samt program. 

 Policyn och miljöledningssystemet ska vara passande för organisationen, detta utgörs 

av utvärderingar, revision, förebyggande- och korrigerade åtgärder, övervakning, 

styrning samt planering för underlättning. 

 Anpassningsbart för förändrade förutsättningar.              
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3.1.4. Kvalitetsdimensioner för tjänster 

För att kunna uppnå relevanta kriterier för matrisutformning, bör man kolla på de åtta 

kvalitetsdimensionerna. Dessa kriterier ska utformas på ett sådant sätt att de överensstämmer 

med kraven från standarderna.  

1. När man utformar en tjänst ska beställaren känna sig trygg. Där utformar man ett 

kontrakt om punktlighet och precision. Informationen ska vara tillförlitlig, aspekter 

som ska inkluderas är rutiner för fakturering och om den faktiska tjänsten.  

2.  Utveckla goda leverantörsrelationer där företaget framstår trovärdigt för sin 

beställare.  

3.  När fel uppstår finns snabba tekniska möjligheter att kontakta leverantören. 

4. Använda sig av korrekt kommunikationsförmåga på sådant sätt som känns naturligt 

för kunden. 

5. Företaget är tillmötesgående mot kundens krav.   

6. Utveckla en arbetsmiljö som byggs på artighet. 

7. Använda sig av en inlevelseförmåga där man sätter sig in i kundens krav och situation.  

8. Använda sig ut av korrekt utrustning, att inte den fysiska miljön tar skada av tjänstens 

utförande.  

(Bergman, B. Klefsjö, B. 2007, kap 1) 

  

3.2. Kvalitet i konsultverksamhet 

I en konsultverksamhet finns helt andra kriterier för att uppnå kundnöjdhet än i en industri. 

Det handlar inte bara om toleransnivåer och en statistiskt kontrollerad verksamhet utan 

snarare om hur man bemöter kunden och att bygga upp en trovärdighet genom tillit. Detta är 

något som påvisats med empiriska undersökningar vid organisationer med vidrörd 

verksamhet. (Glückler, J. & Armbrüster, T. 2003)  

Med tanke på hur snabbt expansionen av konsulter i världen sker är det dock viktigt att 

systematisera sitt arbetssätt på så sätt att man sticker ut bland sina konkurrenter. Vid en 

jämförelse mellan hot och möjligheter likt en SWOT-analys bör man leta efter kriterier för att 

uppfylla och överträffa kundens förväntningar. Ur ett kvalitetsstyrningsperspektiv kan man 

här med fördel använda sig av matriser för bästa resultat. Genom att tillsammans med kunden 

bestämma mål med ett uppdrag och genom konsulternas expertis, bör man kunna rangordna 

kriterier för att få en bra utgångspunkt. Det är viktigt att låta kunden delta i utformningen för 

att bygga upp ett förtroende och påföljande arbete blir dessutom mer effektivt då man kan 

identifiera start- och slutpunkt med ett projekt och dessutom nå högkvalitativa resultat på 

första försöket. Det finns två huvudsakliga kvalitetsbrister vid konsultarbete vilka är för det 

första, den institutionella osäkerheten då man träder in på en utomstående verksamhet där 

man använder sig av andra verktyg och metoder och dessutom kan ha en annan kulturell 

ställning. För det andra osäkerheten vid informationsutbyte som kan uppstå på grund av 

industrihemligheter eller liknande. (Glückler, J. & Armbrüster, T. 2003) 
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Förändring kan komma att ske för varje enskild kund vilket än mer styrker att systematiska 

och kontrollerade affärsprocesser inte är hållbara. Systemet måste bygga på en metod som lätt 

kan omorganiseras om så behövs, flera gånger under ett och samma arbete. Att ständigt 

förändra tar tid och frågan som då genast kommer upp är; är det värt mödan och tiden att 

genomföra den här förändringen? Om man arbetar i en organisation där alla har en positiv 

inställning till förändring och där man har ett system som gör att en övergång går snabbt och 

smidigt är det absolut ett givande beslut med förändring för att nå ständiga förbättringar. 

Tidpunkter då förändring kan implementeras är exempelvis vid ledningens genomgång eller 

vid upphandling. Genom att i grupp gå igenom kvalitetsmålen med ett specifikt projekt kan 

man snabbt och enkelt med hjälp av kvalitetsverktygen bestämma en rangordning på 

förbättringar. Då man talar om konsultverksamheter handlar inte kvalitet bara om 

tjänsten/produkten utan även om hur man försörjer sin kund med rätt kompetens. (Internet 2) 

Det kan verka motsägelsefullt att man ska införa ett standardiserat arbetssätt och samtidigt 

tillämpa ständig förändring. Man måste utforma ett sätt att göra detta mest effektivt, ISO-

standarder ska gå att tillämpa på alla typer av organisationer och man måste finna metoder för 

interagerande mellan teorier. (Internet 3) 

Kvalitetsledning är nära besläktat med logistik och de metoder som tillämpas inom logistik är 

ständigt i förändring. Man bör inte enbart se förändring som just en förändring utan som en 

förbättring baserat på något befintligt. Genom att successivt arbeta fram förändring i enlighet 

med ISO-standardens systematiska syn kan man uppnå högsta möjliga kundnöjdhet genom att 

förbättra utöver deras krav. (Internet 3) 

I konsultverksamhet kan det emellanåt hända att kunden tillämpar en viss struktur och man 

måste då vara beredd att snabbt förstå sig på den och arbeta därefter. Genom att inge 

förtroende och binda kontakter ges också en större möjlighet att få tillgång till inofficiella 

fakta som kan underlätta för tjänsten som utförs. (Bergman, B. Klefsjö, B. 2007, kap 1)   

Med denna typ av organisationsstruktur uppkommer givetvis en rad risker, man bör därför 

göra en riskanalys på kontinuerlig basis. Denna kan göras på flera olika sätt och en bestämd 

metod skulle hämma möjligheten att verka förutseende eftersom en konsult arbetar i så olika 

miljöer och en metod för riskanalys kan vara bra på en plats men sämre vid en annan. Detta 

bör därför implementeras vid fastställande av kriterier, varje kriterie kan ha ett motkriterie 

eller analyseras med en så kallad ”vad-händer-om-analys”. Sedan bör övriga 

riskhanteringsverktyg finnas tillgängliga så som FMEA, FTA, ETA etcetera. (Bergman, B. 

Klefsjö, B. 2007, kap 6)   

Gemensamt för att bearbeta kriterier i kvalitetsutvecklingen med kunden samt diverse 

riskanalyser, är en så kallas gapanalys. Här binds de olika aspekterna ihop till en kontrollerbar 

analys. (Bergman, B. Klefsjö, B. 2007, kap 14)   
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3.3. Gapanalys 

När kvalitetssystem ska implementeras följer man oftast någon typ av i förväg planerad 

implementeringsprocess. ISO:s egna förslag på det innebär tolv steg från starten av projektet 

tills det att organisationen är redo. Ungefär i mitten av dessa tolv steg kommer man till något 

som kallas för en gap-analys. Man ska då göra en analys av nuläget i förhållande till 

målbilden. Vad måste man uppnå för att överträffa kundens förväntningar och vad ska man 

göra för att nå dit? En metod för detta diskuteras närmare i denna rapports resultatdel med 

hjälp av kända kvalitetsverktyg.  

Då man arbetar med gapanalys finns det ett flertal gap att identifiera; 

Gap 1: mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa förväntningar 

Gap 2: mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och den utformade tjänsten 

Gap 3: mellan den utformade och den utförda tjänsten 

Gap 4: mellan den utförda tjänsten och det som man förespeglat kunden 

Gap 5: mellan kundens förväntningar och erhållna tjänsten 

(Bergman, B. Klefsjö, B. 2007, kap 14) 

Analysen baseras på gapmodellen som syftar till att identifiera orsaker till kundmissnöje, med 

utgång från negativa utgångar på grund av gap jobbar man mot att eliminera dessa. Här är det 

aktuellt att analysera riskerna av olika utgångar och sedan rangordna gapen för att 

systematiskt eliminera dem. Återigen hänvisas till matrisverktyget i resultatdelen.  
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Figur 3. De olika gapen som finns mellan aktuell kvalitet och önskad kvalitet.  

 Internet 4 

3.4. Kvalitetsledningsverktyg 

Matrisdiagram och Matrisdataanalys är två stycken verktyg ur de sju ledningsverktygen. 

Dessa två verktyg kommer användas i detta examensarbete för att förklara kriteriernas 

påverkan i flödesschemat. Det som kännetecknas av dessa sju verktyg är att de hanterar 

ostrukturerad verbal information, förutom matrisdataanalys som hanterar numerisk data. 

Nedan följer alla sju verktygen:  

1. Släktskapsdiagram 

2. Träddiagram 

3. Matrisdiagram  

4. Relationsdiagram 

5. Matrisdataanalys  

6. Processbeslutsdiagram 

7. Pildiagram  

(Bergman, B. Klefsjö, B. 2007, kap. 22) 
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3.4.1. Matrisdiagram 

I verktyget matrisdiagram finns det L-, T- och X – diagram. Det matrisdiagram som används i 

detta arbete är ett så kallat L – diagram. Diagrammen utmärker sig genom att strukturera upp 

stor mängd information på ett logiskt sätt, man åskådliggörs sambandet på ett grafiskt vis, 

som illustrerar styrkan mellan de olika parametrarna. Styrkan kan visas med en numerisk- 

eller symboliskskala. Resultatet blir att den strukturerade bilden av informationen skall hjälpa 

till vid beslutsprocessen. (Bergman, B. Klefsjö, B. 2007, kap. 22) 

 

 

Figur 4. L-diagram, man jämför vågräta celler med de lodräta, visar grafiskt samband mellan parametrar.  

(Bergman, B. Klefsjö, B. 2007, sid. 571) 

3.4.2. Matrisdataanalys 

Matrisdataanalys syftar till att på ett effektivt sätt visualisera och tolka numeriska 

informationen. Den statistiska metod som används i denna analysmetod är en så kallad 

principalkomponentanalys, det vill säga ett diagram som visar resultatet i ett koordinatsystem 

av lägre dimension. I marknadsdataanalys speglas urvalets preferensmönster, utifrån de 

numeriska data som samlats in.  

Ett exempel på hur analysmodellen används är för att mäta kundtillfredsställelse, till exempel 

angående en produkts egenskaper. (Bergman, B. Klefsjö, B. 2007, kap. 22) 

3.5. Flödesschema 

Huvudsyftet med ett flödesschema är att åskådliggöra hur processen ser ut, det vill säga hur 

sammanhang mellan olika aktiviteter tydliggörs.  

Utformningen av flödesschemat ska ske i samspel med rätt personer för den specifika 

processen. Samspelet kommer definiera hur flödesschemat kommer att se ut, med en start- 
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och slutaktivitet, i dessa aktiviteter kommer de integreras med dokumentation, delprojekt samt 

beslutstagare.  

Arbetssättet för flödesschemat sker igenom insamling av information om processerna. Den 

insamlade informationen kan på ett successivt sätt skapa ett släktskapsdiagram
1
 med hjälp av 

post-it lappar. Detta arbetssätt ger en överskådlighet för hur man ska kartlägga processerna. 

(Kashkosh, S. Neuhauser, D. och Alemi, F. 2003) 

Symbolerna som nämns nedan är av det mest grundläggande karaktär, de utgörs av ett 

karakteristiskt utseende. (Oskarsson, B. Aronsson, H. Ekdahl, B. 2006, s. 175) 

  

 

Figur 5. De grundläggande symbolerna i flödesscheman.  

(Oskarsson, B. Aronsson, H. Ekdahl, B. 2006, s. 175) 

En rektangel är en aktivitet som förklarar ett arbete, tillexempel kontroller, lossning av gods, 

paketering eller mer allmän aktivitet. Tringlarna är en förklaring av lagring, detta kan ske 

igenom förrådslagring, varulagringar samt mellanlagringar. Romben är en beslutspunkt som 

åskådliggör alternativa val i flödet.  Flödet visas med hjälp av pilar, pilen som är heldragen 

belyser flödet från ett steg till ett annat, de streckade pilarna ger information om flödet. 

Dokument- och datasystemsymbolen är en funktion som ger en djupare förståelse av 

informationsflödet, oftast ger detta med hänvisningar till olika hyperlänkar. (Aronsson, 

Ekdahl & Oskarsson, 2006) 

Flödesschemana kommer att underlätta förståelsen av processerna med hjälp av de illustrerade 

bilderna ovan. Hela organisationen ska ha förståelse varför processerna har en speciell 

                                                 
1
 Ett av de sju ledningsverktygen  
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utformning, detta leder till att organisationen förstår problemområdet, hur man bearbetar 

oklarheter, dubbelarbeten och så vidare (Kashkosh, S. Neuhauser, D. och Alemi, F. 2003).  

Den första delen av resultatet, kap 4.1. kommer förklara hur kriterier gör så att man uppnår 

hållbara processer med hjälp av en matrisutformning.    

 

 

4. Resultat 

I detta kapitel presenteras vad som åstadkommits, det vill säga det slutgiltiga resultatet samt 

lösningen på problembeskrivningen. Även beskrivning av resultatet och hur det fungerar 

ingår.  

4.1. Interaktion mellan matrisdiagram och matrisdataanalys 

Arbetssättet som används i detta examensarbete är en utvecklad interaktion mellan 

matrisdiagrammet och matrisdataanalysen. L-diagrammet kommer vara utformat som en 

prioriteringsmatris som berör kriterier utifrån ISOS- företagets och kvalitetsdimensionernas 

perspektiv. Dessa kriterier kommer få en rangordning utifrån en prioriteringsskala från ett till 

sju, med hjälp av denna skala kommer man kunna tolka den numeriska informationen. 

Resultatet för IKKAB kommer bli en förståelse hur kriterierna i L – diagrammet påverkar 

deras processer, med hjälp av färgglada pilar som förklarar hur väl medarbetare instämmer 

med de uppsatta kriterierna.  

 

4.2. Matrisverktyg  
Matrisen lämpar sig att utforma en optimal kundtillfredsställelse i ett projekt, genom att förstå 

problematiken att välja relevanta kriterier. Hela matrisen bygger på djup förståelse av 

användaren, vilka kriterier som krävs är; företagets, ISO-standardens och 

kvalitetsdimensionernas perspektiv. Användarens förståelse leder till att processer kommer 

utveckla en dubbelinlärning. För att matrisen ska fungerar på ett korrekt sätt behöver man 

diskutera fram kriterier, skala och världen. Nedan följer ett framdiskuterat exempel. Figur 6 

visar ett exempel på hur man genom poängsättning får en prioritet på kriterierna. I projekt X 

är de framdiskuterade kriterierna kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, 

processinriktning och systemangreppssätt. Detta sker i dialog med IKKAB och 

tillhandahållaren för Projektet. Figur 7 och 8 visar förhållandet mellan poängsättning och 

prioritet.  
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1. Kriterier för processen. 

 
Figur 6. Jämförelse av kriterier, i detta fall grundläggande kvalitetsdimensioner.  

 

2. Utforma en lämplig skala för prioriteringsmatrisen  

 

 

Figur 7. Skala för prioriteringsmatris 

 

3. Bestämma värden för prioriteringsskalan 

 
Figur 8. Samband, prioritet och procentandel 

Prioriteringsmatrisen kommer att vara utformad för användarens syfte, där alla numeriska 

värden i det vita området och kriterier går att ändra på.   

Jämförelsen sker alltid med en högerförvridning (se figur 6), kundfokus i det vänstra svarta 

området jämförs med kundfokus i det översta svarta området av matrisen, och så vidare. Där 

cellen har fått ett nollvärde och är rödmarkerad betyder det ”inget samband” det vill säga att 

det inte går att jämföra identiska kriterier. När nollvärde uppstår i de orangea eller vitta 

områdena, betyder det att kriterierna är oskiljbara från varandra. Prioriteringsskalan hjälper 

användaren att förstå vikten av kriteriet för det avsedda projektet.  
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Då man fyller i matrisen är det endast de vita rutorna som får ändras, då de andra rutorna har 

förprogrammerade funktioner som annars kan förstöras. De röda rutorna är inte relevanta 

eftersom man jämför likadana parametrar, de orangea cellerna är motstående värde till de vita, 

gröna och blå celler visar olika typer av resultat eller utfall. Då ett värde ifylls i figur 6 i en av 

de vita cellerna kommer den motstående cellen att få det motstående värdet som är ett (1) 

dividerat med förutbestämt poäng (1/X). Poängsättningen kan ändras i figur 7, också endast 

de vita cellerna. ”Samma” kommer alltid att vara noll, ”mindre viktig” samt ”minst viktig” är 

programmerade att följa ”viktigaste” och ”viktig” så att de blir det motstående värdet som 

beskrivs här ovanför. Alla vita celler i matrisen är programmerade med en så kallad ”OM”-

formel i Excel, vilket gör att de antar ett visst värde om en annan cell antar ett specifikt värde. 

De gröna cellerna visar sedan en summa på alla poäng i lodrät riktning samt en procentandel 

av den totala summan poäng i matrisen. Den blå cellen längst ner visar vilken prioritet 

kriterier anses ha baserat på figur 8. Även den funktionen baseras på en OM-funktion och 

vilken procentandel som motsvarar ett visst kriterie går att ändra då de cellerna där procent 

anges är vita.  

Alltså; 

 De vita cellerna i figur 6 fylls i, de orangea fylls i automatiskt 

 De gröna och blå likaså 

 Resultaten går vidare till figur 9 som beskrivs nedan… (tabellen fortsätter på sida 22) 

Figur 9 kommer att illustrera ett exempel med de framdiskuterade kriterierna från Projekt X, I 

denna del av matrisen ligger förståelsen hur IKKABs medarbetare anpassar sig efter de 

uppsatta kriterierna. För att får fram ett resultat hur medarbetarna har uppnått dessa sker 

kundundersökningar. Undersökningarna kommer äga rum vid överlämnandet av projektet, där 

ansvarig tillhandahållare betygsätter Herr X, Herr Y och Herr Z. Resultatet för IKKAB blir 

hur bra de har uppnått kriterierna för Projekt X, genom rätt förståelse och tolkning av 

undersökningen kan man få fram den mest optimala projektutförande för kunden. Här 

använder man sig utav en numerisk skala som beskriver hur bra kriterierna instämmer för 

detta specifika projekt. Detta verktyg går även att använda vid intern revision och analys vid 

personlig utvärdering med mera.  

 

Figur 9. Värdering av personliga egenskaper i projekt med hänsyn till kriterier 

  

De gula, röda, och gröna pilarna är framtagna för att klarlägga vikten till de kriterier som har 

framtagits för de olika projekteten. Således menas detta att ett kriterium som har prioritet 6 
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inte behöver samma vikt som ett med prioritet 7, Figur 9 ger denna förståelse. 

Systemangreppssätt med Prioritet 6 och summa 117, är en av de viktigare kriterierna jämfört 

med ledarskap som har Prioritet 7 och summa 101 totalt sett i organisationen. Men just i detta 

projekt, är ledarskap mer relevant än systemangreppssätt. Man bör alltså inte vara begränsad 

till enbart prioriteten utan även bedöma varje enskild situation, vilket stärker kundfokusen och 

situationsanpassat ledarskap. Här kan man även utläsa vilken medarbetare som lämpar sig 

bäst till de specifika kriterierna, då de är ansiktet utåt från organisationen, i detta fall Herr X 

med summa 268. Genom att utläsa summan i den högra delen av matrisen ser man om 

tillhandahållaren av Projekt X värderar kriterierna på samma sätt som IKKAB i slutskedet. 

Denna bedömningsmetod uppbringar en dubbelinlärning för IKKAB, om det uppstår 

komplikationer med de valda kriterierna för processen, kan man gå tillbaka i tiden och 

undersöka om det var rätt kriterier man valde för projektet.  

Alltså forts. 

 De valda kriterierna i figur 6 följer med till figur 9 

 Tryck på pilen bredvid ”Rang” och välj ”sortera A-Z” så att prioriteterna rangordnas 

från ”Prio 1” till ”Nej”. 

 Poängsätt personerna i den vågräta listan med hänsyn till diverse kriterier 

(poängskalan bestämmer man själv då pilarna enbart beror på cellernas samband och 

ej är kopplade någon annanstans) 

 Ytterligare ett resultat uppnås för de anställda. 

Med dubbelinlärning hävdar Argyris och Schön att man ifrågasätter värderingarna som ska ge 

ett resultat istället för att ändrar sina värderingar för att erhålla önskat resultat. 

Dubbelinlärning ger förståelse för enkelinlärning. (Argyris, C. Schön, D.A. 1996, kap 1) 

För IKKAB kommer deras inlärningsprocess se ut som nedan: 

 

Figur 10. Vägar för enkel respektive dubbel inlärning 

Figur 10 (Internet 5) 
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Alla pilar i matrisen påverkas av varandra. Exempelvis om ett extremt högt värde sätts in i rad 

1, kommer alla andra pilar att peka nedåt då förhållandet till detta värde blir så pass stort. 

Pilarnas funktion är att visa vilka medarbetare man ska prioritera för specifika projekt. Vilken 

skala man använder sig av är irrelevant, det relevanta är att skalan tar hänsyn till de 

parametrar som är väsentliga för varje enskilt flöde. Det kan vara exempelvis 1-10, 1-100 

eller lågt till högt. Poängsättningen vid denna jämförelsematris kan utformas efter specifika 

önskemål. Figur 9 illustrerar enbart ett exempel för att visa hur det kan se ut.  

4.3. Flödesschema  

För att uppnå en certifiering av ISO 9001 och ISO 14001 behövs välutvecklade 

processbeskrivningar. Flödesscheman kommer inkludera skallkraven som krävs för 

certifiering, dessa krav visas nedan; 

a) ”Ha information tillgänglig som specificerar egenskaperna hos produkten,” 

b) ”Hålla arbetsinstruktioner tillgängliga där så är nödvändiga,” 

c) ”Använda lämplig utrustning” 

d) ”Ha tillgång till och använda utrustning för övervakning och mätning,” 

e) ”Genomföra övervakning och mätning samt” 

f) ”Genomföra aktiviteter för frisläppning av produkter, leverans och aktiviteter efter 

leverans.” 

(SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008, s.10) 

 

a) ”Upprätta, införa och underhålla dokumenterade rutiner för att styra situationer där 

avsaknad av dokumenterade rutiner skulle kunna medföra avvikelser från miljöpolicyn 

och de övergripande och detaljerade målen;” 

b) ”Fastställa driftkriterier i rutiner;” 

c) ”Upprätta, införa och underhålla rutiner för de betydande miljöaspekter som orsaker 

av varor och tjänster som används av organisationen samt kommunicera relevanta 

rutiner och krav till leverantörer, entreprenörer och andra uppdragstagare. ” 

(STANDARD SS-EN ISO 14001:2004, s.13)  

IKKAB jobbar med sex huvudsakliga processområden. Områdena kommer vara uppdelade i 

delprocesser, så kallade huvudaktiviteter och dessa aktiviteter kommer ägas av processägare, 

ägaren kommer disponera delaktiviteterna och utforma lämplig dokumentation av 

huvudaktiviteten. 

Områdena berör:  

1. Distribution och regionnät  

2. Installation 

3. Kraftprojektering 

4. Projektingenjör 

5. Beredning 

6. Dokumentation 

 

Övergripande flödesscheman finns i bilaga 3 
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5. Diskussion & Slutsats 

Detta kapitel avslutar rapporten och innehåller diskussion, slutsats och kommentarer kring 

hela arbetet med tillvägagångssätt, resultat med mera. Stycket innehåller egna åsikter och 

liknande som kan ha en lägre reliabilitet än övriga rapporten.  

5.1. Diskussion 

Kvalitetsledning är en avgörande del för en organisation av betydande storlek. Då företaget i 

detta fall är under enormt snabb utveckling och har som mål att komma in bland dagens 

industris ”gaseller”
2
, så behövs ett standardiserat arbetssätt för att behålla kontrollen då många 

nya personer blandas in och ansvaret delas upp. Då man levererar någon typ av vara eller 

tjänst ställs dessutom krav från kunder som kan säkerställas med hjälp av standardisering. Att 

ISO-certifiera sig ger inte en direkt konkurrensfördel utan snarare ser till att konkurrenter inte 

får någon fördel. Den interna fördelen är istället bättre kommunikation, säkrare processer, 

gemensamma värderingar, fördelat ansvar och organisation samt överskådlighet och struktur.  

Då man efterfrågade stöd i sitt arbete med att ta fram kriterier för kvalitet hamnade 

frågeställningen naturligt under den del i implementeringsprocessen där man analyserar 

nuläget och definierar förbättringsförslag. En variant av den så kallade gap-analysen tog form 

där vi behandlat de grundläggande kriterierna som finns definierade i ISO9001 samt 

ISO14001. Resultatet är dessutom format av det faktum att vi arbetat med en konsultfirma där 

ständiga förändringar är helt naturligt. Ständiga förändringar behöver ju inte betyda detsamma 

som ständiga förbättringar men en tanke bakom verktyget är att man ska sikta på det målet. 

Då situationen ständigt förändras i takt med att man upphandlar med nya kunder ska man 

kunna agera proaktivt, det vill säga identifiera kvalitetskriterier för varje ny kund även då man 

saknar detaljerad information.  

Använd verktyget om och om igen med hänsyn till att ha ett offensivt kvalitetstänk och 

överväg löpande nya möjligheter. Som beskrivs i resultatdelen i denna rapport med dubbel 

inlärning, ska man ifrågasätta alla resultat och leta efter problemet redan i början av 

tankegången, alltså vid framställningen av kriterierna och inte bara i processerna. Här är 

matrisverktyget konstruerat så det går att ändra all data när som helst och resultatet ändras då 

samtidigt.    

Under hela vår utbildning har det tryckts på att bryta ner problem i mindre delar såväl i 

riskanalys som i felanalys och man ska även ifrågasätta allt flera gånger med tanke på ”5 

varför” med mera. Då tankesättet dessutom bygger mycket på ”supply chain management”, 

”Lean” och ”Agility” så måste man vara mottaglig för förändringar och man måste vara 

smidig i sin organisation. Detta förutsätter att alla är medvetna om organisationens totala 

funktion samt de gemensamma mål, visioner med mera som är en grundsten i 

                                                 
2
 Dagens industris beteckning på företag med oerhört snabb tillväxt 
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kvalitetsledning. Genom att bolla med dessa och även andra teorier, verktyg och arbetsgångar 

har matrisverktyget tagit form. Det är ett ganska enkelt verktyg som ska vara lätt att förstå, 

åtminstone om man har den grundläggande förståelsen.  

När man lärt sig att hantera verktyget och vet vart man vill komma, det vill säga har 

identifierat kriterier för aktuell process eller kund kan man arbeta vidare med det konkreta. 

Nästa steg som är ett flödesschema innehåller det verkliga arbetet som sker vid upphandling 

av en ny kund samt utförandet av själva tjänsten. Om man bygger denna på från början 

korrekta kriterier så fås ett mer verklighetstroget och pålitligt mål som ska ge största möjliga 

värde för slutkunden samt alla inblandade intressenter.  

Då vi diskuterat våra tankar med berörda parter i detta examensarbete, det vill säga interna 

och externa handledare samt uppdragsgivare har vi fått mycket positiv respons. Den allmänna 

uppfattningen är att detta är något som man kan ha nytta av. Dels i det berörda företaget men 

även i vårt egna framtida arbete. Med matrisverktyget som bygger på de traditionella 

kvalitetsledningsverktygen finns flera utvecklingsmöjligheter och det kan omarbetas och 

byggas på. Detta härleder tillbaka lite till grundtanken med vad vi vill att verktyget ska 

åstadkomma också, nämligen att man ska förbättra och sen förbättra igen om och om igen, det 

vill säga upprätthålla ständiga förbättringar och uppfylla kraven för varje enskild kund.  

Verktyget och arbetssättet med kriterieframställning och utveckling till ett flödesschema kan 

användas av alla typer av företag och organisationer. I grundtanken är det framställt för 

konsultverksamhet men med ytterst små justeringar kan det tillämpas nästan vart som helst 

bara man har rätt attityd till det och tror på det. Det är viktigt att man fullföljer arbetet för att 

uppnå dubbelinlärning annars blir kriterierna snabbt inaktuella.  

5.1.1 Tillvägagångssättet: 

Då arbetet påbörjades fanns en del svårigheter i avgränsningar, problemformulering med mera 

men så fort en bild av hur vi ville ha resultatet fanns har det flutit på smidigt då ämnet är 

väldigt logiskt. I ISO-standarderna finns klara vägledningar och genom att analysera litteratur 

och artiklar med vitt spridda forskningstankegångar har mer och mer idéer vuxit fram. Vi har 

inte hunnit eller kunnat behandla alla dessa men ändå lyckats utforma något av de mest 

tydliga.  

En lärdom för oss och förhoppningsvis de som läser detta examensarbete är vikten i att arbeta 

tillsammans och använda de verktyg som finns då dessa har en väldigt bra och tydlig 

funktion. Det allra viktigaste är att tro på att man ska uppfylla målen och nå resultat då risken 

annars finns i ofullständiga arbetsgångar och otydliga arbetsbeskrivningar. Detta kan leda till 

att lösningar endast blir medelmåttiga och att kunder söker sig till andra mer förmånliga och 

strukturerade leverantörer. En allmän uppfattning är att kundnöjdhet ligger i detaljerna och att 

man har ordning och reda.   
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5.2. Slutsats 

Vi vill här återgå till frågeställningen; 

Hur kan man på ett standardiserat sätt uppfylla kraftigt varierande kundkrav? 

Med resultatet i föregående kapitel anser vi att ett tillvägagångssätt och underlag för att göra 

detta finns. Alltså, om man ska ge ett konkret svar så lär det lyda; 

Genom att ständigt arbeta med kvalitetsverktyg och återkoppla till processer och 

kundkrav.  

Detta svar är givetvis väldigt kortfattat men det kompletteras med resultatdelen i rapporten. 

Detta är enbart för att ge en överblickande bild av vad som erhållits genom de metoder vi 

använt oss av och för att få ett avslut på rapporten och på så vis bekräfta att utforskningen gett 

resultat. Med andra ord har denna magisteruppsats enligt oss en positiv avslutning och det 

ligger nu öppet för andra att forska vidare på området.   

I IKKABs fall kommer det innebära att man får en tydligare helhetsbild över sina tjänster och 

de anställda som utför dem. Man kan följa upp alla projekt och de inblandade för att se hur det 

har funkat med avseende på olika kriterier. Kunden har också en chans att utvärdera den 

beställda tjänsten i efterhand och IKKAB kan få ett ungefärligt svar på om de kommer att bli 

anlitade igen samt hur de kan agera annorlunda nästa gång, för både samma kund men även 

övriga kunder.   

Genom att arbeta med matriser fås en grafisk översiktsbild av diverse situationer. På det sättet 

kan varje enskilt projekt med kriterier och personer analyseras på detaljnivå. Det går även att 

skräddarsy matriserna på vilket sätt som än passar aktuell verksamhet och önskemål beroende 

på omsättning, önskade resultat med mera. Då man kan lägga till nästintill oändligt med 

valbara parametrar i menyraderna finns möjligheter att analysera djupt och brett i 

organisationer.  

För att uppnå bästa möjliga lösning bör man utforma alla metoder efter egna förutsättningar, 

reliabiliteten i de resultat som matriserna ger följer därefter. För att bygga kundrelationer och 

erhålla stark konkurrenskraft på marknaden måste ett företag inge tillit och eventuella kunder 

ska kunna lita på att rätt kvalitet erhålls vid överlämnande av en vara eller tjänst, detta är 

oerhört viktigt för hela värdekedjan då slutkundens krav och önskemål helst ska överträffas.  

Vi nämner det igen, ständigt arbete med kvalitetsverktyg och återkoppling till processer och 

kriterier i aktuell organisation ger hög kundnöjdhet, reliabilitet i resultat och med detta även 

återkommande kunder och stärkt konkurrenskraft. Den personliga inblandningen i analysering 

av projekt kan vara känslig men då man säljer tjänster är det personerna som utför dessa som 

är företagets ansikte utåt och med det en del av den erhållna kvaliteten.  
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5.3. Förslag till vidare forskning 

Det finns som sagt stora möjligheter att utveckla detta arbetssätt och tankegång, ett konkret 

förslag är att prova samma metod på industrier eller byggföretag och se om man kan arbeta på 

liknande sätt med detaljstyrda produktioner, ta hänsyn till data för att optimera toleranser med 

mera. Man kan även undersöka möjligheten att bygga ihop interna flödesscheman med andra 

underentreprenörers och även användarens egna flödesscheman.   
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