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II 

Abstract 
Today's society is making increasing demands on quality and environment, these in turn 

places demands on the market. Hence the need for companies to develop and pursue 

continuous improvement to meet these requirements. An easy way to meet the requirements is 

to start working with ISO standards. This is then used as a tool to control and manage their 

quality management. The problem with smaller companies is usually the cost aspect and the 

demands from suppliers and customers. 

 

There are different quality management systems, but the most famous is ISO 9000, which is 

based on eight management principles. These are used as a mean to control and improve the 

processes in the system and to work with continuous improvements. These are not 

requirements, but should be used as guidelines to see if the organization is on the right path. 

However, if the organization is going to be certified, it must comply with ISO 9001 

requirements. 

 

This work provides a glimpse of how a small or medium-sized company could proceed to 

begin its work with a quality and management system and eventually get certified. 

Furthermore it will describe the theory linked to ISO 9000 and what a company needs to 

consider during the introduction of such a system. 
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III 

Sammanfattning 

Dagens samhälle ställer allt högre krav på kvalitet och miljö, dessa ställer i sin tur krav på 

marknaden. Därför behövs företag utvecklas och arbeta med ständiga förbättringar för att 

möta dessa krav. Ett enkelt sätt för att kunna svara mot kraven är att börja arbeta med ISO 

standarder. Detta används sen som ett verktyg för att kunna kontrollera och styra sitt 

kvalitetsarbete. Problemet med mindre företag är oftast kostnadsaspekten och kraven från 

leverantörer och kunder.  

 

Det finns olika kvalitetsledningssystem men det mesta kända är ISO 9000, som utgår från åtta 

ledningsprinciper. Dessa används som hjälp för att kunna styra och förbättra processerna i 

systemet och fortsätta att arbeta med ständiga förbättringar. Dessa är inga krav utan bara en 

ledstjärna för att se om organisationen är på rätt väg. Däremot om organisationen skall bli 

certifierad måste den uppfylla ISO 9001 kraven.  

 

Detta arbete ger en inblick på hur ett litet eller medelstort företag skulle kunna gå tillväga för 

att påbörja sitt arbete med ett kvalitets- och ledningssystem och på sikt även bli certifierade. 

Vidare kommer arbetet beskriva ta upp teori kopplat till ISO 9000 och vad som ett företag 

behöver tänka på vid ett införande av ett sådant system.  
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Förord 
Ett stort tack till Albini & Pitagliani, speciellt vår handledare Johanna Brorsson som har varit 

starkt engagerad och väldigt behjälplig i vårt arbete. Vi vill även tacka vår handledare Sara 

Lorén för en bra och tydlig kommunikation samt bra vägledning genom hela arbetet.  
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 Introduktion 1.
Kapitlet innehåller bakgrund, problembeskrivning, syftet och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

1987 utvecklade International Standard Organization (ISO) den första upplagan av en 

kvalitetsstandard. Den är baserad på och har samma struktur som standarden BS 5750. Denna 

standarden utvecklades av British Standards Institute (BSI) år 1971 och är en 

vidareutveckling på BS 9000 som var en standard avsedd för elektronikbranschen. År 1979 

bytte standarden namn till BS 5750 (Militaru & Zanfir 2016). 

 

Det viktigaste för en organisation för att vara konkurrenskraftiga, behålla marknadsandelar 

och vinna nya andelar är att kunna erbjuda produkter eller tjänster som har högre kvalité och 

lägre priser än sina konkurrenter. Detta kan fås genom att implementera ett 

kvalitetsledningssystem (Militaru & Zanfir 2016). 

 

Införandet av ett kvalitets och ledningssytem i en organisation anses vara det viktigaste 

fenomenet som har hänt på senare tid när det gäller att utveckla kvalitén hos ett företags 

produkter eller tjänster. Enligt ISO (2006) utgör 161 länder 776 608 certifikat (Jang & Lin 

2008). Många företag har därför börjat inse fördelarna med att implementera ett kvalitets- och 

ledningssystem och kravet att införa det har ökat från både kunder och leverantörer (Kaye 

2000). 

 

Att införa ett ledningssystem för kvalitet är ett strategiskt beslut inom en organisation och kan 

bidra till att förbättra organisationens övergripande prestanda och skapa en bra grund för 

initiativ till hållbar utveckling (Svensk Standard 2015).  

 

I organisationer kan fel och brister uppstå som kan leda till kostnader, dessa kallas 

kvalitetsbristkostnader. Beräkningar har gjorts som redovisar att hela 20% tyder på att ett 

företags kostnader är av denna karaktär. Genom att införa ett kvalitets- och ledningssystem 

kan dessa kostnader minska. Resultatet av detta påverkar företaget direkt genom att företagets 

resultat går i positiv riktning (Bowin & Persson 2010). 

 

Enligt Bowin & Persson (2010) finns det också ett antal kostnader att definiera i 

organisationen som kan förhindras genom att införa ett kvalitets- och ledningssystem och 

därmed ytterligare sänka kostnader. Persson (2009) nämner några exempel: 

 

 Felleverans därför att kundens behov inte var tillräckligt väl kända.  

 Försening från leverantör till följd till följd av oklar inköpshandling.  

 Tidsförlust därför att viktiga handlingar var svåra att finna. 

 

Hur ska ett företag då göra för att implementera detta, och vad finns det för hinder och 

begränsningar? 
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1.2 Problembeskrivning 

De flesta organisationer kan ha problem med att införa ett kvalitetsledningssystem. I mindre 

organisationer kan dessa problem vara mer betydande beroende på liten tillgång på resurser, 

kostnader för att införa och upprätthålla ett kvalitetsledningssystem och svårigheter att förstå 

och tillämpa standarderna, särskilt vissa begrepp, t.ex. behovet av ständiga förbättringar 

(Persson 2010). Carlsson & Carlsson (1996) skriver också att ett annat problem med att införa 

ett kvalitets och ledningssystem är att det ofta innebär en organisatorisk förändring vilket kan 

medföra ett motstånd mot en sådan implementering. 

 

ISO 9000-serien har utsått hård kritik för vissa delar, dels på grund av dess kostnad att införa. 

För de mindre företagen är fördelarna i många fall begränsade. (Brown, A., van der Wiele, T. 

& Loughton, K. 1998). Implementering av ett ledningssystem för kvalitet innebär 

dokumentation av arbetsrutiner, utbildning, internrevision och utförande. Samtidigt skall 

rutinerna kontinuerligt förbättras och finnas i grunden när själva implementeringen mot ISO 

9001 sker (Toffel, M.W. & Levine, D 2010 ). Toffel & Levine (2010) hävdar att ett kvalitets- 

och ledningssystemet förbättrar styrning från ledningen och produktionsprocesser. Dessa 

förbättringar leder till ökade intäkter genom merförsäljning och sysselsättning. Dessutom om 

det används i marknadsföringssyfte ut mot kund,  kan fördelar vinnas med hjälp av ISO 9001 

eller andra kvalitetsledningssystem vilket förmedlar ut kvalitativa produkter eller tjänster.  
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur små och medelstora företag kan gå tillväga för att 

skapa ett kvalitets- och ledningssystem och på sikt även bli certifierade inom ISO 9001. 

Arbetet kommer att belysa effekterna av ett kvalitets- och ledningssystem men också 

behandla problematik som kan uppstå vid införandet. 

Frågeställningen som besvaras i denna uppsats är därför: 

 

 Hur kan ett litet eller medelstort företag gå tillväga för att skapa ett kvalitets- och 

ledningssystem? 

1.4 Casestudie 

För att besvara syftet kommer en casestudie på företaget Albini & Pitagliani AB (vidare 

nämnt ALPI) att göras. ALPI är ett företag som arbetar med transporter och tredjepartslogistik 

och står i startgroparna för att börja jobba med ett kvalitets- och ledningssystem. ALPI vill 

kunna ställa högre krav mot sina leverantörer och hoppas kunna göra det genom en ISO 9001 

certifiering. I dagsläget har de till en viss del krav från kunder, men det är inte enda 

anledningen till att de valt att införa ett kvalitetsledningssystem. Det viktiga för ALPI är inte 

certifieringen i sig utan de vill använda kvalitetsledningssystemet som ett sätt att förbättra 

prestationsförmågan, produktiviteten och kvaliteten hos organisationen för att öka sin 

konkurrenskraftighet samtidigt som det kan skapa nya marknadsmöjligheter vilket går ihop 

med det Persson (2010) hävdar kan hända vid ett införande. Detta ska förhoppningsvis, ett 

senare stadie, kunna mynna ut i en certifiering enligt ISO 9001. De vill också se om 

certifieringen innebär några kostnadsfördelar genom eliminering av slöseri. ALPI har som 

målsättning att bli certifierade inom en ISO 9001 standard men vill också i framtiden kunna 

bli ett ISO 14001 certifierat företag. 

 

En del i arbetet är att lägga en förberedande grund för att kunna visa hur företaget ska gå 

tillväga och behöva jobba med för att slutligen blir certifierade enligt en ISO 9001 standard. 

Arbetet skall mynna ut i en förstudie och en handlingsplan som skall kunna ligga som grund 

och användas för vidare arbete med deras kvalitets- och ledningssystem, men arbetet skall 

också kunna användas för att appliceras på likvärdiga företag.  
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1.5 Avgränsningar 

Det som kommer göras i detta examensarbete är göra en nulägesanalys för att se hur företaget 

jobbar idag och till slut kunna ge rekommendationer och en handlingsplan till vad de behöver 

göra för att implementera ett kvalitets- och ledningssystem. 

Ytterligare avgränsningar på företaget kommer att göras mot deras sjö- och flygavdelning och 

ledningsgruppen. Detta för att det är tänkt att starta implementeringen där och därifrån vandra 

vidare i organisationen. Fastställande av processer, dokumentation, intern revision och 

certifiering kommer ej att behandlas eller utföras i detta arbete.  

 

Svantesson
1
 säger att ISO 14001 kan ses som en "modul" som kan kopplas på ISO 9001 och 

kommer oftast naturligt efter ett kvalitets- och ledningssystem har införts men detta arbete 

kommer inte behandla ISO 14001 överhuvudtaget. 

 Företagsbeskrivning 2.
I detta kapitel återfinns historik om caseföretaget, hur organisationen ser ut och en 

beskrivning av vad företag arbetar med. 

2.1 Historik 

Albini & Pitaglianis verksamhet startades år 1999 av Sten Nyberg, Mikael Lindskog och 

Anders Svensson och hade då åtta anställda och 900 m2 lager och terminal. Stommen i 

företaget var då trafik mot Italien och Fjärran Östern. Lagerverksamheten växte och efter ett 

år fick ALPI sin första lagerkund med behov av styckplock. Lokalen växtes ur och 2005 stod 

nya lokaler redo för inflyttning, nu ca 3200 m2. Verksamheten fortsatte att växa och behovet 

av mer yta blev tydligt. Två utbyggnader genomfördes och ALPI har nu ca 14000 m2 

terminal- och lageryta. 2013 såldes Alpi Sverige till Kerry Logistics (Albini 2015).  

2.2 Tjänster 

Albini & Pitagliani är ett speditions- och tredjepartslogistikföretag som erbjuder sina kunder 

helhetslösningar där dem är med och bevakar kundernas varor från leverantör till mottagare. 

ALPI erbjuder transporttjänster inom flyg, sjö, väg, tåg och intermodala lösningar samtidigt 

som de har lagerverksamhet som även tillhandahåller plock- och packlösningar för sina 

kunder (Albini 2015). 

  

                                                 
1
 Gunnel Svantesson Quality Manager Borås Energi & Miljö, intervju den 15 april 2016 
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 Metod 3.
I det här kapitlet kommer det vetenskapliga metoderna att beskrivas, det som ingår är 

litteraturstudie, kvantitativa metoder och kvalitiva metoder. 

3.1 Litteraturstudier 

En litteraturstudie utfördes för att dels få en större förståelse av ämnet men också för att ta 

reda på vad som tidigare har skrivits och . Litteraturstudien är baserad på sökorden "ISO 

9001", "ISO 9001" och "TQM" i ProQuest. Utgivningsår valdes mellan 1996-2016 för att se 

om det har blivit några ändringar i både forskningen och i resultatet. Ett flertal journaler 

valdes för att få ett brett sökområde, journalerna som valdes var Total Quality Management & 

Business Excellence, Business Process Management Journal, Supply Chain Management, 

International Journal of Productivity and Performance Management, The Quality 

Management Journal, International Journal of Operations & Production Management, TQM 

Journal, The International Journal of Quality & Reliability Management, Management 

Science och Quality Progress. Sökningen genererade 233 st artiklar och 22 valdes ut baserat 

på titeln, sammanfattningen, längden och hur många citeringar den hade. 

3.2 Kvantitativa metoder  

En enkätundersökning skickades ut till personalen på avdelningen sjö- och flyg och 

ledningsgruppen, detta för att få en tydligare bild av återspeglingen av arbetet med kvalitets- 

och ledningssystem. Urvalet på denna grupp valdes på grund av avgränsningen är gjord mot 

den avdelningen samtidigt som ledningsgruppen har en huvuduppgift i att vara engagerade i 

ett införande av kvalite- och ledningssystem. Enkäten utformades efter personalens 

kompetens, vetskap om dokumentation och personliga utveckling. Frågorna är baserade på 

kravstandarden ISO 9001. 

 

Enkäten skapades genom högskolans sunet applikation och distribuerades ut via mail till 

medarbetarna och ledningsgruppen. Inledningen av enkäten var information om vad enkäten 

ska återspegla, efter det följde 8 frågor som var kategoriserade med nummer 1-5. 1 

signalerade "stämmer inte alls", 3 "stämmer till viss del" och 5 "stämmer helt". Dessa frågor 

var tänkt att ge en bild av hur väl införstådda medarbetarna och ledningsgruppen är i deras 

nuvarande kvalitets- och ledningssystem. Begränsningarna har gjorts till en kategorisk skala 

där respondenterna inte kan svara med egna ord eller ange direkta åsikter för att få den 

kvantitativa data vi eftersöker. 

 

För att kunna överväga en enkätintervju som datainsamlingsmetod gjordes ett övervägande 

genom positiva och negativa karakteristika drag en enkät för med sig. Enligt Ejertsson (2014) 

finns det ett antal karakteristiska drag att titta efter innan val av metod väljs.  

Positiva egenskaper som en enkätundersökning ger är att det går att göra på ett förhållandevis 

stort urval i relation till tid och relation till kostnad, där deadline sätts inom ett par månader. 

Arbetsbelastningen är inte krävande med förberedelser och utskick innan enkäten kan skickas 

ut. Om företaget är placerad på olika geografiska områden är lösningen enkel. Det som krävs 

är att företaget har tillgång till dator så spelar inte nationsgränser någon roll. En annan positiv 

egenskap för respondenten är att frågorna kan göra i lugn och ro där övervägning sker in val 

av svarsalternativ. Intervjueffekten elimineras då intervjuaren inte kan styra respondenten 

genom frågor och följdfrågor (Ejlertsson 2014). 
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Negativa drag en enkätundersökning kan vara till exempel att respondenter faller bort då de 

beslutar sig för att de inte har tid eller har viktigare saker att hantera för tillfället. Detta 

beroende på vad det är för undersökning. Enligt Ejlertsson (2014) ska en väl genomförd 

enkätundersökning ha en svarsrespons på 80% eller över. Beroende på hur frågorna är 

konstruerade räknas bortfallet ut efter det, till exempel ger sämre konstruerade frågor ett 

högre bortfall tillskillnad från välformulerade frågor. I en enkätundersökning är antal frågor 

begränsat, är det för många kommer respondenterna inte att offra tid på att fylla i frågorna. 

Ejlertsson (2014) har satt en tumregel på att enkäten högst får ta 30 minuter att genomföra. En 

annan sak som kan vara negativ är utvecklandet av frågorna, respondenten har inte möjlighet 

att ställa kompletterande frågor om någon fråga skulle vara obegriplig. Vilket inte kan 

korrigeras om en missuppfattning uppstår från respondenten. Detta leder till att 

fördjupningsarbete inte är möjligt inom en enkätundersökning (Ejlertsson 2014). 

 

Efter att vägt fördelar mot nackdelar anses det att en enkätundersökning passar bra in på 

Albini & Pitagliani, detta för att få en övergripande syn om hur företaget uppfattar sitt 

aktuella arbete med ett kvalitets- och ledningssystem. 

3.3 Kvalitativa metoder 

I detta arbete kommer kvalitativa intervjuer att användas eftersom intervjuarna vill kunna låta 

intervjun röra sig i olika riktningar, detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara 

relevant och viktigt. Eftersom det var ett förhållandevist specifikt tema som skulle behandlas 

men undersökningen krävde att intervjun kunde utformas baserat på hur intervjupersonen 

svarade gjordes semistrukturerade intervjuer (Bryman 2008). En intervjuguide framställdes 

och är baserad på företagets mål, visioner, kvalitets- och miljöfrågor.  

3.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om frågor som rör mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Bryman 

(2008) skriver att reliabilitet och validitet används främst vid kvantitativ forskning och vid 

kvalitativ forskning bör istället begrepp som tillförlitlighet och äkthet användas, två begrepp 

som stämmer överens med den kvalitativa forskningen i detta arbete. Dels för att intervjuerna 

är baserade på kunskap om ISO 9000 serien samt företagets egna mål och visioner samtidigt 

som ingen information om intervjufrågorna gjordes känt innan intervjuerna utfördes. Det 

finns tre betydelser av reliabilitet: 

 

Stabilitet, vilket innebär att resultaten inte ska skiljas åt i större utsträckning om samma 

mätning sker två gånger. 

 

Intern reliabilitet, hur respondenternas poäng på någon av indikatorerna är relaterade till 

deras poäng på andra indikatorer 

 

Interbedömarreliabilitet, som är överensstämmelsen mellan olika observatörer eller 

bedömare. 

 

Validitet rör frågan om indikatorn som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter 

just det begreppet (Bryman 2008). 

 

Reliabiliteten och validiteten är hög på enkätundersökningen som genomfördes, detta på 

grund av att den stämmer in på Brymans (2008) tre viktiga faktorer. 
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 Teoretisk referensram 4.
Dessa kapitlet behandlar teorin om ett kvalitets- och ledningssytem samt tar upp effekter och 

problematik vid en implementation 

4.1 Ledningssystem med avseende på kvalitet 

Bowin & Persson (2010) anser att det är ett sätt organisationen använder för att kunna styra 

och leda aktiviteter som påverkar kvalitetn. I detta ingår planering, processer, resurser och 

dokumentation som ses över för att uppnå kvalitetsmålen för att tillfredsställa kundernas krav. 

Resultatet av detta ska mynna ut i förbättrade varor och tjänster vilket är en effekt av ett 

förbättrat ledningssystem. 

 

Idag tror organisationer att ledningssystem enbart berör de stora företagen. Men det berör 

mindre och medelstora företag också, huvudpunkten av ett ledningssystem är hur 

verksamheten leds därav går det att tillämpa på alla företag. 

 

Persson trycker på punkterna att ett kvalitetsledningssystem inte ska bli en kostnadsbörda utan 

ska ses som en investering. Där fördelar och förbättringar gentemot konkurrenter ska leda till 

kostnadsfördelar genom denna investering (Bowin & Persson 2010). 

 

Enligt Al-Rawahi & Bashir (2011) är de mest signifikanta fördelarna är att öka 

medvetenheten inom kvalitet i en organisation. De menar på att certifieringen är en bra grund 

för att starta och komma igång med kvalitetsförbättringar. De flesta små och medelstora 

organisationer startar certifieringen av ISO 9000-serien, detta beror oftast på att det blir 

tvingade (Al-Rawahi & Bashir 2011).  

 

Som det ser ut idag efterfrågar kunder både inom den privata och offentliga sektorn att företag 

jobbar mot kvalitets- och miljöförbättringar. Detta för att ge en trovärdighet till kunderna, när 

denna trovärdighet uppfylls och ger skäl till att ha ett kvalitetsledningssystem. Men detta är 

inte de enda orsakerna,  Bowin & Persson (2010) ser också fördelarna med att förbättra 

prestationsförmåga och produktivitet. Att uppnå en viss kvalitet och bibehålla den på varor 

och tjänster, samtidigt som fokus läggs på organisationens mål och kundernas förväntningar. I 

slutändan ska detta leda till en certifiering vilket ger möjligheten att konkurrera med större 

organisationer på lika villkor. (Bowin & Persson 2010) 
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4.2 Processbaserat ledningssystem 

Persson (2002) beskriver en process som "en aktivitet som använder resurser och som styrs 

för att göra det möjligt att omforma insatser till utfall kan betraktas som en process". För att 

en process ska kunna bli definierad måste den bestå av minst en aktivitet, oftast sammanflätad 

i flera aktiviteter. Ett mål ska finnas för processen eller så kallad avsikt, för att få ut något 

meningsfullt av den. Det finns två saker som räknas in i processen och det är utfall och insats. 

Utfall står för resultatet och insats är det som bearbetas i processen, det finns både materiella 

och immateriella. Exempel på dessa kan vara material, komponenter, färdiga varor och 

tjänster. (Persson 2002). ISO 9001 ställer krav på processerna, dessa krav är formulerade på 

följande sätt och en illustration visas i figur 2: 

 

 Fastställa vilka som är verksamhetens väsentliga processer 

 Ta reda på hur processerna samverkar 

 Fastställa mål för dem och hur de ska styras 

 Se till att det finns resurser för att genomför dem 

 Övervaka och om möjligt mäta dem 

 Analysera dem 

 Ständigt förbättra dem  (ISO 9000:2015). 

 

Utifrån kraven menar Persson att det är viktigt att iaktta försiktighet när processerna 

definieras på grund av att det är lätt att definiera för många. Här handlar det om att definiera 

huvudprocesserna och inte delprocesserna, där företaget ska försöka utnyttja de processer som 

kan ge fördelar (Persson 2002). 

 

Dokumentationen av processerna är ganska fritt, det finns inga instruktioner hur det ska göras. 

Det går att göra genom exempelvis text eller bild, förståelsen ska vara uppenbar genom att 

förstå hur processerna hänger samman och vad det bidrar med.  Det viktiga är att processen 

har en avsikt, ett mål som anger hur aktiviteten skall styras (Persson 2002). 

 

 
Figur 1 Processbaserat ledningssystem. (Efter ISO 9001:2015) 
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4.3 PDCA-cykeln 

ISO 9001 används för att säkerställa en viss kvalitet på en produkt eller tjänst som uppfylls 

och garanteras genom certifieringen (Al-Rawahi & Bashir 2011). 

Till hjälp tas PDCA-cykeln som står för Plan-Do-Act-Check (PDCA), denna cykeln kan 

tillämpas på alla processer (Al-Rawahi & Bashir 2011). PDCA-cykeln kan kort beskrivas som 

följande: 

 

Plan: fastställa företagets mål och processer som krävs för att leverera en produkt/tjänst enligt 

kundernas krav och organisationens policy 

 

Do:  införa processern 

 

Check:  övervaka och mäta processer enligt företagets mål, krav på produkten och policy, för 

att sedan rapportera resultatet 

 

Act: vidta åtgärder för att ständigt förbättra processernas prestanda. PDCA-cykeln som visas i 

figur 3 kan vara ett användbart verktyg för att definiera, implementera och kontrollera 

korrigerande åtgärder och förbättringar. Verktyget är också ett välkänt koncept för att 

användas vid ständiga förbättringar i en process. Genom att följa denna cykeln kan processer 

definieras, dokumenteras, utföras, mätas och utvärderas för att ständigt leta efter förbättringar 

(Parkash & 2011) 

 

 

 
Figur 2 PDCA-cykel (Efter Vietze 2013) 
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4.4 ISO 9000-serien 

I detta underkapitel förklaras ISO 9000-serien 

4.4.1 ISO 9000 

Grundprinciperna står i ISO 9000, dessa principer utgör kvalitetsledning och specificerar 

begrepp och termer för ett kvalitetsledningssystem. Denna serie innehåller åtta 

ledningsprinciper för kvalitetsledning. Dessa är byggstenarna i ISO-9000 och bör genomsyra 

hela verksamheten, för att kunna bygga vidare från grunden och utveckla 

kvalitetsledningssystemet vidare (Bergman & Klefsjö 2012). 

4.4.2 ISO 9001 

ISO 9001 är krav som ingår i ett system som ska uppfyllas enligt den gällande utgåvan av 

standarden ISO 9001:2015. Inom ISO 9001 anges det vilka krav som skall uppfyllas, avsikten 

är inte att tvinga in organisationen i något nytt. Utan mera en anpassning för att säkra kvalitet 

inom företaget genom en ständig pågående process. Om företaget redan skulle börjat anpassa 

sin verksamhet men i en äldre upplaga av ISO 9001 serien är det viktigt att den anpassas till 

den senaste utgåvan för att kunna bli certifierade (Bowin & Persson 2010). 

4.4.3 ISO 9004 

Vägledning ges inom ISO 9004, det innehåller hur organisationen ska gå tillväga för att införa 

ett kvalitetsledningssystem.Vidare diskuteras processer för ständig förbättring, hur kunder och 

intressenter skall tillfredsställas genom arbete med ISO-serien. Riktlinjer ges när det gäller 

förbättringar, ledningen får också ut riktlinjer om ett kvalitetsledningssystem. Ledningen tittar 

på des tillämpningar och användning. Det stora fokus som läggs är förbättringen av 

organisationens processer, där det finns beskrivet vilka processer som bör ingå i 

kvalitetsledningssystemet (Bergman & Klefsjö 2012). 

4.4.4 ISO 19011 

ISO 19011 riktar sig mot kvalitet och miljö, här ges ytterligare vägledning hur revisioner bör 

genomföras. Principer har vägletts för revision, ledning av revisionsprogram samt 

genomförande av revisioner av kvalitets – och miljöledningssystem. Den innehåller också 

krav på kompetenser hos revisorer. Denna standarden bör tillämpas för organisationer som 

gör interna och externa revisioner av sina kvalitets – eller miljöledningssystem (Bergman & 

Klefsjö 2012). 

 

4.5 Certifiering 

Kvalitetscertifiering började när företag eftersträvade att skilja sig emot konkurrenterna, syftet 

var att ge formella bevis genom en certifiering och garantera kvalitetssäkra produkter och 

tjänster. Genom att konkurrenssäkra mot andra konkurrenter på marknaden har certifieringen 

ökat successivt de senaste åren (Sampaio, Saraiva & Guimarães Rodrigues 2011). 

 

Kvalitetsledningssystem certifiering har existerat långt innan den första ISO 9000-serien 

publicerades 1987. Innan ISO 9000-serien kom fanns det andra kvalitets- och ledningssystem, 

till exempel American Society for Mechanical Engineers (AMSE). AMSE har utfärdat 

certifikat från 1970-talet och framåt. Även NATOS AQAP är ett exempel på ett 

kvalitetssystem. På denna tid utfärdades inte bara från "tredje part" utan också från betydande 

kunder så kallat "andra part". Tredjepartscertifiering av kvalitetsledningssystem kom först på 
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allvar under Thatchers regering i Storbritannien, för att höja nivån på industrin. Här 

utvecklade de också ISO 9000-serien (Persson 2002). 

Varför skall då verksamheten certifieras genom kraven på ISO 9001? Enligt en internationell 

studie har det viktigaste anledningar tagits fram: 

 

 God intern effektivitet. 

 Lägre produktionskostnad till följd av färre avvikande produkter, mindre omarbete, 

längre andel kassationer, bättre fungerande processer och färre misstag. 

 Tillgång till nya marknader. 

 Vissa marknader kräver certifiering, andra föredrar leverantörer som har certifikat. 

 Kundkrav (Persson 2009) 

Brown, van der Wiele & Loughton (1998) antyder att ISO 9000-certifieringen kan ge 

tillgångar till nya marknader, men det går inte att garantera att företaget ges fördelar. Inom 

tillverknings- och servicesektorn är det oftast industrin och statliga organ som kräver ISO 

9001-certifiering, då det i regel oftast ligger i förhållande till deras leverantörer (Brown, van 

der Wiele & Loughton 1998). 

Systemet är till för att hjälpa till att uppnå dessa förväntningar, detta ska inte vara ett mål för 

sig utan ingå i organisationens mål. Införandet av ett kvalitetsledningssystem medför inte 

alltid en förbättring av kvalitetn på varor och tjänsterna inom organisationen, utan 

grundtanken ligger i att hjälpa organisationen att uppnå målen som är fastställda (Persson 

2010) 

Certifieringen sker genom en tredje utomstående part där bevis på ledningssystemet, personal 

eller produkter uppfyller vissa krav, som ska vara dokumenterade. För att kunna 

kommunicera ut detta till marknaden ska kraven vara kända och accepterade genom 

bestämmelser eller standarder. För att företaget ska få ett officiellt erkännande ska 

ackreditering från SWEDAC ges (Persson 2009) 
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4.6 Kritiska framgångsfaktorer 

Organisationer ska förstå de fördelarna som kan ges och bör därför satsa på resurser som ger 

fördelar på lång sikt, annars leder det till att organisationerna klagar på ISO 9000 effektivitet 

och genomförande (Kim, Kumar & Kumar 2011). 

Därför har Kim, Kumar & Kumar (2011) identifierat tio stycken kritiska framgångsfaktorer 

som är baserade på de åtta ledningsprinciperna i ISO 9001 för att göra en lyckad 

implementering av ett kvalitets- och ledningssystem. Dessa tio är: 

 

1. Ledarskap 

Ledarskap innefattar tre olika grupper, där de tre huvudaktiviteterna leda, styra och utveckla 

behandlas. Persson (2009) anser att några punkter inom ledarskap är viktiga att behandla. Det 

ska finnas en klar inriktning och avgränsning för organisationen, alltså en hållbar och tydlig 

verksamhets- eller affärsidé.  

 

Vidare ska det finnas ett mål för verksamheten som skapar en vision, " dit organisationen vill 

nå". Riktlinjer bör finnas och anges för verksamheten inom miljö, jämställdhet, kvalitet och så 

vidare (Persson 2009). 

 

Enligt Svensk Standard (2015) ska ledare på alla nivåer vara införstådda om organisationens 

syfte och inriktning för att kunna engagera och motivera personalen att nå kvalitetsmålen. 

 

2. Utbildning 

Företag har kunskap och kompetens i form av medarbetare och dessa är företagets främsta 

tillgång. Denna kunskap och kompetens bör underhållas. Därför kan det vara bra att utveckla 

en strategi som hjälper till att behålla och utveckla denna kompetens. Till exempel kan 

företaget bedriva intern eller extern vidareutbildning av egen personal (Persson 2009) 

 

3. Delaktighet 

För att få ett bra utvecklingsarbete krävs det att alla medarbetare är engagerade på alla nivåer, 

detta påverkas av en del faktorer. För att få en högre delaktighet från medarbetarna ska 

arbetsuppgifterna vara intressanta där rätt kompetens ska finnas på rätt plats. Cheferna ska 

vara delaktiga genom att ge positiv uppmärksamhet men också rättvis kritik. Det ska finnas 

utvecklingsmöjligheter för medarbetarna likaså karriärmöjligheter. Detta för att få en högre 

delaktighet från alla (Persson 2009). 

 

Medarbetare ska vara kompetenta och engageare, vilket leder till befogenheter. Detta ska 

finnas på alla nivåer inom organisationen. Delaktigheten är viktig för att förbättra 

organisationen med avseende på att skapa och leverera mervärde (Svensk Standard 2015) 

 

4. Organisatoriska resurser 

Inom organisationer kommer det alltid behövas att ta beslut, för att kunna ta ett beslut krävs 

underliggande information som ger rätt i beslutsbefattningen. Desto mer information och 

underlag som finns för beslutet blir risken mindre för felaktiga beslut. Alltså handlar det om 

att minimera risken och dra beslut efter fakta. (Persson 2009) 

 

För att få det önskade resultat som ska uppnås ska analys och utvärdering av data och 

information hjälpa till att utvärdera rätt beslut. (Svensk Standard 2015) 
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5. Kvalitetsorienterad kultur 

När det finns tydliga kvalitetsmål inom företaget ska det leda till ett ökat engagemang, därför 

är det viktigt att högsta ledningen sätter upp dessa kvalitetsmål. De mål som sätts upp måste 

kommuniceras ut till personalen som är berörda av det. Rutin måste upprättas för att förhindra 

risken att fel saker prioriteras före målen (Persson 2009). 

 

6. Kundbaserat tillvägagångssätt 

I en organisation kan kunder både vara interna och externa, där kunder finns i flera led och i 

olika segment. Vidare är det svårt att definiera vad gränsen går mellan en kund och intressent. 

Därför är det viktigt att analysera vem som är kund och intressera sig för kundens verkliga 

behov. Där kommunikation är viktigt ut till kund för att förmedla vilka varor och tjänster som 

erbjuds. Stort fokus bör läggas på servicenivån ut mot kund för att automatisk öka 

kundtillfredsställelsen (Persson 2009). 

 

En princip som är med i standarden är relationshantering. För att få en hållbar framgång bör 

organisationen hantera relationerna med kunder väl (Svensk Standard 2015) 

 

7. Processcentrerat tillvägagångssätt 

Processerna ska vara definierade, ha ett definierat mål och önskat utfall. Därför är det viktigt 

att lägga tyngd på utfallet, ger du fel information slutar det med skräp in och skräp ut. 

Värdeskapande i en rad aktiviteter där samverkan i en kedja med leverantör och kund ska vara 

stark. Dels för att kunna bidra med ständiga förbättringar i processen genom att aktiviteterna i 

processen är styrbara. (Persson 2009) 

 

När organisationen innehar ett fungerande sammanhängande system, uppnås ett mer effektivt 

resultat. Det är ett resultat utav stabila och förutsägbara processer (Svensk Standard 2015). 

 

8. Kommunikation och lagarbete 

Varje organisation inser att kommunikation och lagarbete är en nyckelfaktor för att kunna 

förbättra verksamheten. Detta krävs genom hela ledet då en faktor oftast påverkar en annan 

faktor. Därför är det viktigt att värna om kunder, leverantörer men framförallt medarbetare för 

att uppnå bästa möjliga resultat. Bygger men på de byggstenarna utvecklas en kamratskap 

som genomsyrar hela organisationen. Resultatet blir att kommunikation blir enklare, 

relationerna mellan kunder, leverantörer och medarbetare stärks (Persson 2009). 

 

9. Anpassa ISO-kraven 

ISO-kraven innehåller ordet "ska" på en del ställen, vilket skapar kraven. Det ska tilläggas att 

standarden inte är en föreskrift alla måste följa. Dock för att få ut en certifiering måste alla 

krav uppfyllas. Så i många fall bör dessa kraven ses som goda råd för att kunna anpassa ISO-

kraven mot sitt företag (Persson 2009). 

 

10. Kvalitetsrevision 

För att få ut bästa möjliga resultat av standarden är det lämpligt att göra kvalitetsrevisioner då 

och då. Dels för att kunna granska kvalitetspolicyn och mål, för att göra en utvärdering av 

dessa. När utvärderingen är gjord ändras dessa om de behövs, efter att en uppföljning mot 

tidigare satta kvalitetsmål gjorts (Persson 2009). 
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Enligt Kim, Kumar & Kumar (2011) visar behandling av dessa faktorer att det ger 

organisationen bästa möjliga förutsättningar för att lära och utveckla. För att kunna utveckla 

och övervaka framsteg som är relevanta krävs det att dessa behandlas. När dessa faktorer 

definierats blir det lättare att finna och inse de fördelarna ISO 9000 kan ge organisationen, till 

skillnad från dem som inte identifierar dem (Kim, Kumar & Kumar 2011). Dock tillägger 

Kim, Kumar & Kumar (2011) att ramen inom dessa framgångsfaktorer bör anpassas till 

befintliga skalor eller utveckla nya skalor för att kunna dra full nyttja av dem. 

 

Det är av yttersta vikt att högsta ledningen är införstådda att standardisera en process är bara 

en fördel och fler tillkommer. ISO 9000 har som förutsättningar att minska kostnaderna, öka 

flexibiliteten och förbättra produktiviteten. Men högsta ledningen skall vara medvetna om att 

ISO 9000 inte kan garantera önskad utgång, eftersom det är flertal faktorer som spelar in 

(Kim, Kumar & Kumar 2011).  

4.7 Fördelar med ISO 9000 

Enligt Leung, Chan & Lee (1999) kan man dela upp fördelarna med ett kvalitets- och 

ledningssystem i tre grupper. Dessa grupper är fördelar för personalen, driften och företaget 

(Tabell 1) 

 
Tabell 1 Fördelar med ISO 9000 (Efter Leung, Chan & Lee 1999) 

 
 

Leung, Chan & Lee (1999) fortsätter med att väga fördelarna mot kostnader (Tabell 2) för att 

införa och underhålla ett kvalitets- och ledningssystem och enligt deras resultat i en empirisk 

studie gjord väger fördelarna tyngre än kostnaderna. De hittade starka sammanband mellan 

lägre ledtid och ökad produktionskvantitet, ökad produktionskvantitet och reducerad kostnad, 

ökad försäljning till både existerande och nya kunder genom förbättrad kommunikation med 

leverantörer (Leung, Chan & Lee 1999). 

 
Tabell 2 Kostnader med ISO 9000 (Efter Leung, Chan & Lee 1999) 
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4.8 Problematik vid införandet 

Carlssson & Carlsson (1996) menar att det kan finnas viss problematik  vid en 

implementation av ISO 9000. Den största problematiken enligt Carlsson & Carlsson (1996) är 

att det kräver mycket tid och resurser för att implementera systemet. Annan problematik med 

införandet är att det kan finnas svårigheter med att tolka standarden eftersom den är besvärlig 

och byråkratisk.  

 

Vid införandet av ett kvalitets- och ledningssystem kan det också uppstå motstånd från 

personalen eftersom det krävs en stor organisatorisk förändring och för att lyckas med en 

implementering krävs det att samtlig personal är delaktig och samarbetsvilligt inställda till 

införandet av ett sådant system (Carlsson & Carlsson 1996) 

 Analys 5.
Målet med att införa ett kvalitets- och ledningssystem är att minska kostnaderna, öka 

flexibiliteten och förbättra produktiviteten men det betyder inte automatiskt att ett företag gör 

det vid införandet utan det är ett flertal faktorer som gör att det ska bli en lyckad utgång (Kim, 

Kumar & Kumar 2011) 

 

Enligt Carlsson & Carlsson (1996) finns det problematik i form av att det krävs mycket tid 

och resurser för att påbörja arbetet och att det kan uppstå motstånd från personalen eftersom 

det krävs en stor organisatorisk förändring vid införandet av ett kvalitets- och ledningssystem. 

I en intervju som gjordes med ett certifierat företag för att få förståelse om processen med 

införandet visade det sig, enligt Svantesson
2
 att de jobbade med de tio framgångsfaktorerna 

som har beskrivits i detta arbete när Borås Energi och Miljö påbörjade sitt arbete med ett 

kvalitets- och ledningssystem. Enligt henne var det mer eller mindre ett krav att uppfylla 

dessa faktorer för en lyckad implementering av ett kvalitets- och ledningssystem. 

 

Det är därför viktigt att organisationens ledarskap ska engagera och motivera personalen och 

veta anledningen till varför just företaget skall införa ett kvalitets- och ledningssystem. För att 

kunna lyckas med det krävs det att det finns en tydlig och hållbar affärsidé samtidigt som det 

ska finnas ett mål och vision för organisationen för att veta vart den vill (Persson 2009).  

Eftersom att ett bra utvecklingsarbete kräver att medarbetarna är engagerade, är det återigen 

viktigt att ledarskapet är delaktiga genom att ge positiv uppmärksamhet genom att 

uppmärksamma när det går bra för att visa att ledarskapet bryr sig men också ge rättvis kritik 

genom uppmaningar till att prestera bättre. Ledarskapet skall även se till att rätt kompetens 

finns på rätt plats, detta fås genom att matcha arbetsuppgifter med relevant kunskap och 

erfarenhet. Ledarskapet ska även se till att det finns utvecklingsmöjligheter för de anställda 

eftersom detta ökar engagemanget (Persson 2009). 

 

Ledningen har också ansvar att sätta tydliga kvalitetsmål för företaget som i sin tur också ökar 

engagemanget, dessa mål måste genomsyra organisationen och det är ledningens ansvar att 

kommunicera ut målen (Persson 2009) 

                                                 
2
 Gunnel Svantesson Quality Manager Borås Energi & Miljö, intervju den 15 april 2016 
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Ett processbaserat ledningssystem är väsentligt eftersom ISO 9001 ställer krav på processerna 

(Svensk Standard 2015). Persson (2002) visar på att ett företag ska iaktta försiktighet när 

processer definieras och menar på att det är lätt att definiera för många, det är först och främst 

I stället viktigt att definiera sina huvudprocesser. Det är återigen viktigt att ledningen tar 

ansvar och fastställer verksamhetens väsentliga processer, tar reda på hur de samverkar, 

fastställer mål och hur processerna ska styras och ser till att det finns resurser för att utföra 

dem. Det är också viktigt att övervaka och även mäta processerna om möjligheten finns för att 

kunna analysera dem och på så sätt jobba med att ständigt förbättra dem (Svensk Standard 

2015). 

 

Till hjälp att införa ett processbaserat ledningssystem kan PDCA-cykeln vara ett användbart 

verktyg eftersom det är känt att det kan användas för att definiera, implementera och 

kontrollera korrigerande åtgärder. PDCA-cykeln kan också användas vid ständiga 

förbättringar (Parkash & Kaushik 2011). 

 

I kravstandarden ISO 9001 finns relationshantering med som en princip, och när 

kundrelationerna behandlas väl kan ett företag nå en hållbar framgång. Det är också därför 

kundbaserat tillvägagångssätt är med som en av de kritiska faktorerna, där det är viktigt att 

förstå kundens verkliga behov och att fokus bör läggas på servicenivån för att öka 

kundtillfredsställelsen (Persson 2009). Som Persson (2009) fortsätter att förklara, handlar inte 

relationshanteringen enbart om kundrelationen utan att det också är viktigt att värna om 

medarbetarna minst lika mycket som sina kunder och leverantörer. Kommunikationen och 

lagarbetet i den egna organisationen ses också som en nyckelfaktor för att kunna förbättra 

verksamheten som ett krav i ett processbaserat ledningssystem och nå bästa möjliga resultat 

(Persson 2009).  

 

Eftersom att kravstandarden enligt Carlsson & Carlsson (1996) är byråkratisk och besvärlig 

att förstå behövs kraven i standarden anpassas på ett sätt som gör att den passar och går att 

applicera den egna organisationen (Persson 2009).  

 

För att få ut det bästa möjliga resultatet ur standarden krävs det också att man underhåller 

systemet genom att göra internrevisioner där man granskar de uppsatta målen och gör en 

utvärdering för att se om en ändring behöver göras (Persson 2009). 

 

Genom att förstå och kunna anpassa dessa tio kritiska framgångsfaktorer till sin organisation 

har man enligt Kim, Kumar & Kumar (2011) en god grund att stå på inför en lyckad 

implementering av ett kvalitets- och ledningssystem. 
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5.1 Empiri 

5.1.1 Enkät 

Enkätundersökningen genererade en svarsfrekvens på 87,5% vilket, enligt Ejlertsson (2014) 

var en lyckad enkätundersökning. Resultatet från enkätundersökningen (Tabell 3) användes i 

dels i nulägesanalysen för att ta reda på vilka kritiska framgångsfaktorer företaget bör 

bearbeta och lägga mest fokus på eftersom att framgångsfaktorerna fanns återspeglade i 

enkätens frågor men även i utformningen av intervjuguiden som presenteras nedan. 

 
Tabell 3 

 
 

5.1.2 Intervjuer 

De semistrukturerade intervjuerna som gjordes med de anställda och ledningen i 

nulägesanalysen inleddes med följande frågor: 

 

 Vad står VOICE
3
 för? 

 Vad är Albini & Pitaglianis vision och affärsidé? 

 

Detta för att få en bild över hur väl de anställda och ledningen var bekanta med det som ska 

utgöra kärnan hos ett företag. Vidare ställdes kvalitetsrelaterade frågor och hur de anställda 

idag arbetade. Genom att få svar på dessa frågor kan en inblick fås eftersom det blir känt hur 

det verkligen ser ut. Intervjupersonerna fick inte reda på någon information om frågorna 

vilket gör att äktheten i svaren blir högre.  Frågorna som ställdes var följande: 

 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för er? 

 Vilka är era huvudprocesser? 

 Hur utvecklar ni processerna? 

 Finns det dokumentation om processerna? 

 Vilka är era kvalitetsmål? 

 Hur ser man hur man bidrar till att nå kvalitetsmålen? 

 Hur ingår kvalitetsarbetet i ert dagliga arbete? 

 Finns det någonstans man kan samla dokumentation? 

 

Eftersom att intervjuerna var semistrukturerade fanns det utrymme för vidare diskussion efter 

varje fråga. 

 

Efter intervjuerna var genomförda framgick det att företagets mål, kvalitetsarbete, strategi och 

vision inte var kända för de anställda men desto bättre kända för ledningen  vilket ger en 

                                                 
3
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indikation på att det finns brister i ledarskapets engagemang. De anställda fick en positiv 

inställning till att arbeta utifrån de kritiska framgångsfaktorerna. 

 

Om de kritiska framgångsfaktorerna faktiskt fungerar för en lyckad implementering av ett 

kvalitets- och ledningssystem och slutligen en certifiering behövs vidare studier göras men 

både teorin i detta arbete samt intervju med ett certifierat företag tyder på att det är dessa 

framgångsfaktorer som är avgörande. 

 Diskussion 6.
Hur kan ett litet eller medelstort företag gå tillväga för att skapa ett kvalitets- och 

ledningssystem? 

Frågan är också hur företag blir bemötta av standarderna, för en del företag väljer att själva 

implementera det. Men andra blir tvingade att införa det då krav från leverantörer och kunder 

ökar. Ett företag som frågar varför de behöver det och vad de ska använda det till kommer att 

kunna dra större nytta av det. Detta på grund av de är medvetna och undersöker vad det gör 

och i slutändan vet vad de vill ha ut av det. Detta ger en teori att stå på och skapar ett mål att 

eftersträva. 

 

Till skillnad på företag som bestämmer sig för att de behöver ett kvalitetssystem, inser de 

oftast inte arbetet som ligger bakom eller varför dem egentligen behöver ett. Detta kan möta 

motstånd från medarbetare då inte tillräckligt med kunskap eller kommunikation hålls mellan 

ledning och underliggande medarbetare. 

 

Enligt den teoridel som har använts finns tio kritiska nyckelfaktorer för att lyckas införa ett 

kvalitets- och miljöledningssystem och certifiera sig mot ISO 9001. Men en överrubrik på 

dessa tio punkter är extra viktig, det är att hur organisationens inställning till ISO 9000 serien 

är. Denna faktor är avgörande för hur implementeringen kommer att vara lyckosam eller inte. 

Där är det givetvis viktigt från början att ledningen är engagerad och de ska genomsyra hela 

företaget att dra mot samma riktning. Lyckas organisationen kommer de andra punkterna som 

medarbetarnas delaktighet, kommunikation och dokumentation till slutligen falla på plats.  

 

Det går att se som en pyramid där olika byggklossar ska läggas på varandra, ledningen är 

överst. Därefter följs de tio faktorerna efter varandra, detta kommer tydligt i slutändan visa 

vilken inställning företaget kommer att gå in och arbeta med. 

 

Det som behövs för att kunna påbörja arbetet med ett kvalitetsledningssystem är att utse en 

person som är ansvarig för införandet. Detta bör förslagsvis vara högsta ledningen som väljer 

ut lämplig person. När en lämplig person har utvalts är det viktigt att ledningen och personen 

för en dialog, om hur det vill göra det och hur det ska uppnå målen. Vidare för att säkerställa 

att rätt arbete utförs kan ett alternativ vara att hyra in en konsult. Detta för att kolla att rätt 

dokumentation och rätt nyckelprocesser är definierade på rätt sätt för en revision. 

 

I mindre och medelstora företag är det oftast enklare att få med sig personalen då det är en 

mer sammansvetsad grupp jämfört med globalt stora företag. Personalen är närmare kunden 

och känner ett större ansvar, då de är med från början till slutet i de olika processerna. Detta 

gör det enklare att förmedla och hålla en bra kommunikation för att få med sig personalen på 

införandet. Dock kan tiden vara ett problem då det kan finnas tidsbrist, på grund av fokus på 

andra uppgifter.  
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För att nå målen behövs fokus läggas på de kritiska nyckelfaktorerna, dels att nyttja och 

implementera dem in i företaget. Där ständiga förbättringar ska göras, alltså vidareutveckling 

och övervakning av dessa faktorer. Här är det viktigt att högsta ledningen har tagit på sig 

ansvaret och personen som utsetts tar ansvaret och leder företaget mot målen.  

 

Hur ska personalen få förståelse för vad ISO är? En annan viktig kritisk faktor är utbildning, 

utan utbildning ingen vetskap om vad det är för något. För att kunna nå ut med rätt 

kommunikation till de anställda behövs därför rätt utbildning. Får de rätt utbildning blir det 

enklare för ledningen att få de anställda delaktiga i förändringen. För då är de medvetna om 

vad som sker och varför de gör det. 

 

Det som kan vara ett problem med införandet för små och medelstora företag är 

kostnadsdelen, då det kan behövas anställa kompetent personal samt skicka personalen på 

utbildningar. Samtidigt som stora investeringar behövs göra för att installera nya system eller 

uppgradera gamla för att kunna dokumentera allt. Frågan är då om företaget verkligen 

behöver ett kvalitetsledningssystem och vilka krav marknaden ställer på dem. Med tanke på 

att en certifiering skall medföra fördelar på långsikt kan det vara bra att utvärdera och ta fram 

något mått eller mätning om företaget är på väg i rätt riktning. På kort sikt ser företagen oftast 

kostnaderna och inte de fördelarna som kan uppnås. 
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 Slutsats 7.
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur små och medelstora företag kan gå tillväga för 

att skapa ett kvalitets- och ledningssystem och på sikt bli certifierade inom ISO 9001. Samt 

svara på frågeställningen som hade syfte till att undersöka och identifiera hur ett litet eller 

medelstort företag ska gå tillväga för att skapa ett kvalitets- och ledningssystem. 

 

För att komma fram till något gjordes en litteraturstudie och nulägesanalys i ett företag som 

ska påbörja sitt arbete med ISO 9000. Det som återfanns i litteraturstudien var att det gick att 

definiera tio stycken kritiska framgångsfaktorer: 

 

 Ledarskap 

 Utbildning 

 Delaktighet  

 Organisatoriska resurser 

 Kvalitetsorienterad kultur 

 Kundbaserat tillvägagångssätt 

 Processcentrerat tillvägagångssätt 

 Kommunikation och lagarbete 

 Anpassa ISO-kraven. 

 Kvalitetsrevision 

 

Senare gjordes nulägesanalysen för att få en större förståelse och hur dessa faktorer påverkade 

företaget. Det gäller att använda alla dessa delar för ett lyckat kvalitetsarbete. Genom att 

bygga upp en pyramid där högsta ledningen står i fokus och dirigerar och kommunicerar ut 

för hur företaget ska gå tillväga. Detta för att kunna uppnå rätt mål och i slutändan ska det 

leda till att företaget blir certifierade. Det är viktigt att det läggs tyngd på dessa nyckelfaktorer 

speciellt för mindre företag då kostnadsaspekten kan ses som ett problem.  

För att kunna påbörja arbetet gäller det att högsta ledningen tar ansvar och utser en lämplig 

person till arbetet. Därefter är det viktigt att göra en nulägesanalys för att få förståelsen hur 

företaget ligger till. När detta är gjort bör nyckelprocesserna definieras och skapandet av en 

processkarta ta början. Dokumentation är lika viktig och kräver att företaget hänvisar dessa 

till standarden och kraven.  

 

Kombineras dessa kritiska nyckelfaktorer ihop med en processkarta och dokumentering skall 

det inte vara några problem att införa ett kvalitets- och ledningssystem. Där ska kostnader 

kunna kapas, öka flexibiliteten och förbättra produktiviteten. Därefter kan arbetet fortskrida 

mot en certifiering och fortsatt jobba med ständiga förbättringar. 
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 Rekommendationer 8.
Eftersom ALPI är i början av implementeringsfasen och uppbyggandet av ISO 9001 kan en 

del rekommendationer ges för att underlätta arbetsgången.  

Som första punkt måste först och främst ledningen gå ut med informationen till personalen 

och förklara varför ALPI ska börja jobba mot en certifiering. De behöver förklara vad de ger 

sig in på och vad arbetet med ett kvalitets- och ledningssystem innebär. Dessutom måste 

ledningen göra personalen medvetna om vilket jobb och engagemang som krävs för detta 

genomförande. Nu till en början verkar varken ledning eller personal ligga på samma nivå när 

det gäller införandet. Detta beror på att endast en person är involverad i arbetet.  

 

När personalen har accepterat och förstått innebörden av en ISO 9001 certifiering gäller det 

att fortsätta kommunicera och skapa ett lagarbete. Detta framkom då delar av personalen inte 

hade ett riktigt begrepp om vad ISO 9001 är för något eller hur deras arbete med det fungerar.  

 

ALPI behöver också definiera huvudprocesserna och därefter göra processkartor för att få en 

överskådlig bild. Utöver det behöver ALPI se över sina befintliga dokumentation och påbörja 

dokumentation om processerna. Detta är nödvändigt för att kunna jobba med ständiga 

förbättringar. Här kan det vara bra att skaffa ett dokumenthanteringssystem för att lätt kunna 

uppdatera och bevara dokumentationen. Antingen kan en dokumenthanteringsmodul 

implementeras i det nuvarande systemet alternativt kan ett separat system köpas in beroende 

på kostnad. Efter dokumentationsskrivningen har påbörjats kan de jämföras med kraven som 

ställs i standarden. Ett bra verktyg till ständig förbättring är att använda sig av PDCA-cykeln. 

 

Tilläggas kan också göra att ALPI bör jobba utifrån de tio framgångsfaktorerna som beskrivs i 

detta arbete, detta tror vi är avgörande för en lyckad implementation av deras kvalitets- och 

ledningssystem och slutligen en certifiering. 
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