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ABSTRACT 

This study is a final examination of a degree project written in autumn 2017 at Mälardalen 

Univerity of two engineering students. The study concerns how a case company in the future will 

be able to implement a ISO certification, which will provide building blocks for the company for 

how an implementation could be applied. Using the seven basic principles of the ISO-standard – 

customer focus, leadership, engagement of people, process approach, improvement, evidence-

based decision making and relationship management – will provide a firm foundation for the 

company and give the ability to implement a quality management system. 

The study will answer the problem specification “To define the gap between the ISO-standard 

and the case company.” The problem formulation is far too comprehensive for time frame of the 

study, and it involves too much work and has therefore been divided into two minor issues: 

1. What challenges are small and medium sized companies, such as Husmuttern, facing in 

implementing an ISO 9001? 

2. How can small and medium sizes companies handle the challenges of becoming ISO-

certified? 

The information for the study has been found through a literature study and interviews to identify 

the building blocks the case company needs for their future implementation. The literature study 

has consisted of articles, books and the international, official ISO 9001:2015 standard for an ISO-

certification. The interviews have been conducted qualitatively with semistructural issues to-

gether with the CEO of the case company, as well as with the CEO of Mektig Technology Group. 

A recommended four-staged workflow was used from the manual “ISO 9001 för små och medel-

stora företag” (Bowin, 2002) to complete the study. 

The theory of the study, together with the analysis of the case company’s current status, has been 

summarized in, among other things, the continued recommendation that the case company should 

begin documentation of all their work processes and policies within the company. Further rec-

ommendations consist of the case company receiving external assistance, such as education and 

courses. The study found it to be extra important that an implementation of an ISO certification 

should be well planned and thought out as it is both time-consuming and costly for a company 

to implement. 

An ISO-certification is very time consuming and therefore only this study has provided a basis 

for how the case company could carry out an ISO-certification. As this is only a basis, further 

studies and recommendations, as mentioned above, need to be carried out.  
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SAMMANFATTNING 

Denna studie är en slutlig undersökning av ett examensarbete som skrevs under hösten 2017 på 

Mälardalens högskola av två ingenjörsstudenter. Studien berör hur ett fallföretag i framtiden ska 

kunna genomföra en ISO-certifiering, vilket kommer att ge byggstenar till företaget för hur en 

implementering skulle kunna genomföras. Med hjälp av ISO-standardens sju grundprinciper – 

kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade 

beslut och relationshantering – ger det företaget en stabil grund att stå på, samt förutsättningar 

för att kunna införa ett kvalitetsledningssystem. 

Studien kommer att besvara problemformuleringen ”Att definiera glappet mellan ISO-standar-

den och fallföretaget.” Problemformulering är alldeles för övergripande för studiens tidsram och 

innefattar för stort arbete och har därför delats in i två mindre frågeställningar:  

1. Vilka utmaningar ställs små och medelstora företag, såsom Husmuttern, inför vid en imple-

mentering av ISO 9001? 

2. Hur kan små och medelstora företag hantera utmaningarna att bli ISO-certifierade? 

Informationen till studien har funnits med hjälp av en litteraturstudie och intervjuer för att få 

fram de byggstenar fallföretaget behöver inför deras framtida implementering. Litteraturstudien 

har bland annat bestått av artiklar, böcker och den internationella, officiella standarden ISO 

9001:2015 för en ISO-certifiering. Intervjuerna har kvalitativt genomförts med semistrukture-

rade frågor tillsammans med fallföretagets VD, samt med VD:n på Mektig Technology Group. 

För att kunna genomföra studien användes en rekommenderad arbetsprocess på fyra steg från 

handboken ISO 9001 för små och medelstora företag (Bowin, 2002). 

Studiens teori har tillsammans med fallföretagets nulägesanalys sammanfattats i bland annat den 

fortsatta rekommendationen att fallföretaget ska påbörja en dokumentation av alla deras arbets-

processer och policys inom företaget. Ytterligare rekommendationer består av att fallföretaget 

tar hjälp av extern hjälp, såsom utbildningar och kurser. Extra viktigt, som studien kommit fram 

till är att en implementering av en ISO-certifiering bör vara väl genomtänkt och planerat då det 

är både tidskrävande och kostsamt för ett företag att genomföra. 

En ISO-certifiering är väldigt tidskrävande och därför har endast denna studie kommit med un-

derlag för hur fallföretaget skulle kunna genomföra en ISO-certifiering. Eftersom detta endast är 

ett underlag behöver fortsatta studier och rekommendationer, som nämnts ovan, genomföras. 

 

Nyckelord: ISO 9001:2015, kvalité, ISO-standard, ISO-certifiering, de sju grundprinciperna. 

  



 

FÖRORD 

I samverkan med företaget Husmuttern har studien utförts under höstterminen 2017 och utgör 

den sista delen på ingenjörsutbildningen innovation, produktion och logistik  på Mälardalens 

högskola. Studien har varit en insiktsgivande och energifylld resa för oss och som gett oss möj-

lighet att fördjupa oss inom tidigare studier. 

Vi vill tacka VD:n, Lennart Kisswani på Mektig Technology Group som gav studien sin grund, 

en inriktning och viktiga råd. 
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in möten, även med kort varsel. 

Avslutningsvis ett stort tack till handledaren Antti Salonen som under hela studiens gång bidragit 

med sin kunskap och varit ett bra stöd i arbetet för att nå ett bra resultat. 
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DEFINITIONER AV BEGREPP 

Certifiering Det är en registrering. Ett intyg av att en viss verksamhet håller sig 

till en nivå. 

ISO   International Organization for Standardization.  

ISO Certifiering Ett företag som använder sig av ISO standarden och lever upp till de 

krav som finns blir därmed certifierad.   

ISO 9001  Kvalitetsledningssystem.  

Kvalitetsledningssystem Ett verktyg att verifiera kvalité på produkter och tjänster hos ett före-

tag.  

SIS Swedish Standard Institute. De är Sveriges motsvarighet till ISO 

och är en organisation som arbetar med standardisering i Sverige.   
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 INLEDNING  

I nedanstående kapitel kommer bakgrunden till studien att introduceras. Varpå syftet och av-

gränsningar kommer att presenteras och avslutningsvis kommer detta att presenteras i en 

problemformulering och i  tre frågeställningar. 
 

1.1 BAKGRUND 
ISO är ett ledningssystem för kvalitet, vilket är det som företag använder för att veta hur de ska 

leda och styra aktiviteter med anknytning till kvalitet (Bowin, 2002). Systemet består av förbe-

redelser, processer, hjälpmedel och dokumentation för att nå upp till de kvalitetsmål företaget 

har. Det finns ett par punkter som handlar om varför ett företag ska ha ett kvalitetsledningssystem 

och de punkterna kan vara av intresse för ett företag som vill implementera ett system, enligt 

Bowin (2002). I dagsläget finns det massor av olika sorters standarder och denna studie kommer 

att behandla en – ISO 9001 – som behandlar kvalité. ISO 9001 baserar på sju stycken principer: 

kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade 

beslut och relationshantering (SIS, 2015).  

Företag har idag ett behov av att kontinuerligt förbättra effektiviteten och produktiviteten. Kva-

litetsledningssystemet ISO 9001 kan hjälpa till med att utveckla en effektiv process, menar Ant-

tila och Jussila (2017). Införandet av ISO 9001 har många fördelar för såväl kunder som leve-

rantörer för att styrka den trovärdighet som ett företag kan ge vad gäller kvalitén.  

Ett kvalitetsledningssystem är inte ett mål utan endast ett hjälpmedel för att nå företagets mål. 

Att vara ISO-certifierad skapar bland annat möjligheter att konkurrera med större företag på lika 

villkor, skapa nya marknadsmöjligheter, förbättra kundtillfredsställelsen och förbättra prestat-

ionsförmågan samt produktiviteten. När ett företag väljer att ISO-certifiera sig skapar det en tro-

värdighet för företaget. Det tar i genomsnitt cirka nio till tolv månader att genomföra en ISO-

certifiering då det är ett väldigt omfattande arbete. (Bowin, 2002).  

Ett företag behöver veta att systemet inte i sig kommer att leda till en förbättring av kvalitén hos 

de produkter och/eller de varor som företaget har. Systemet kommer inte att lösa eventuella pro-

blem (Bowin, 2002). Vidare menar Bowin att systemet kan hjälpa företag att verkliggöra de för-

väntningar som finns och rekommendera ett systematiskt angreppssätt för att uppnå de mål som 

finns. Vidare skriver han att ISO 9001 som ett ledningssystem för kvalitet ger företaget en rikt-

ning att följa för att veta hur de ska leda och styrka aktiviteter i anknytning till kvalité. Vid 

användandet av ISO 9001 som ett ledningssystem berättar Bowin vidare att företagen ser till att 

de kan uppnå kvalitetsmålen som ska se till att varorna och tjänsterna förbättras för att kunna 

uppfylla kundernas krav och behov.  

Denna studie presenterar en guide för implementeringen av ISO 9001, baserat på ISO standarden. 

Införandet av ISO 9001 kommer att möjliggöra ett effektivare och snabbare arbete för ett företag 

vid ett utvecklingsarbete att införandet ISO 9001 till fullo. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Wilson och Campbell (2016) definierar en standard som en handling med specifikationer, behov 

och  regler för att på bästa sätt kunna säkerställa att produkter och/eller tjänster är passande för 

företagens slutliga mål. Standarden kan även beskrivas som en kvalitetspolicy för hur man ska 

exempelvis genomföra sina rutiner gällande produkter och tjänster (NE, 2017). 
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Anttila och Jussila (2017) beskriver hur svårt det är att förstå och implementera standarden ISO 

9001:2015. Informationen om hur en implementering ska genomföras är tvetydig på många stäl-

len så att det är svårt eller nästintill omöjligt att förstå informationens verkliga eller korrekta 

betydelse. De tar upp några punkter som väl förklarar de svårigheter som finns när en relativt 

obildad person ska sätta sig in i och hantera ISO 9001 (Anttila & Jussila, 2017): 

 En allmän tvetydighet av många grundläggande begrepp och definitioner. 

 Den övergripande presentationen av frågorna och kvaliteten på informationen. 

 För mycket irrelevant skämtsamt vägledande information i kravstandarden. 

 Uppfyller inte kraven  vad gäller olika konstruktioner, på grund av brist på verifiering. 

 Presenterar inte något nytt för de nya förändrade affärsmiljöerna. 

 Kvalitetsprojektsledning (Quality project management, QPM) är endast svagt kopplat 

med huvudinnehållet i standarden.  

 Riskhantering hanteras på ett osystematiskt och ologiskt sätt i kapitlena i standarden. 

Aston et al. (2015) tar även upp problemet att en etablerad, internationellt accepterad standard 

som ISO 9001 borde vara lätt att läsa, lära och implementera och bör inte innehålla osäkra för-

bättringsverktyg för kvalitetshantering. Dock tillägger Aston et al. att ISO 9001:2015 ger ett löfte 

om förbättrad kvalitet.  

Idag är det otroligt viktigt för företag att ISO-certifieras sig för att kunna vara med och konkur-

rera på företagsmarknaden. Ett företag som är certifierade inbringar bland annat större pålitlighet 

för kunder och leverantörer som ska samarbeta med företaget. Vilket ligger till grund för denna 

studies undersökning när det kommer till att ISO-certifiera sig. Som forskarna lyfter fram finns 

det en problematik med att ISO 9001 är svår att förstå för en obildad person inom användarom-

rådet, så visar även forskningen av Aston et al. (2015) – att det behöver finnas en tydligare och 

enklare metod för implementering.  Allt dessa sammanfattas och tydliggörs i nedanstående frå-

geställningar.  

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Studien syftar till att komma med underlag, utifrån de sju grundprinciperna, för hur ett nystartat, 

medelstort företag framledes skulle kunna bli ISO-certifierade. 

Problemformuleringen som ligger till grund för denna studie är:  

 Att definiera glappet mellan ISO-standarden och fallföretaget. 

För att kunna besvara problemformuleringen har den delats in under två mindre frågeställningar: 

 Vilka utmaningar ställs små och medelstora företag, såsom Husmuttern, inför vid en im-

plementering av ISO 9001? 

 Hur kan små och medelstora företag hantera utmaningarna att bli ISO-certifierade? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
För att tydliggöra den problembeskrivning som presenterats ovan och komma fram till en slutsats 

utifrån frågeställningarna har följande avgränsningar gjorts. 

I samråd med företagets VD och högskolans handledare gjordes följande avgränsningar, då det 

uppstod svårigheter med att hitta relevant information om hur ett införande av en standard skulle 

gå till, togs beslutet att studien enbart skulle behandla en standard: ISO 9001:2015, som redogör 

för regler och lagar gällande kvalité. Då ett genomförande av en full implementering av ISO 
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9001 skulle utgöra en risk att arbetet blev för omfattande att införa under de tidsspann som fanns, 

har studien avgränsats till att enbart komma med underlag för hur företaget Husmuttern framle-

des skulle kunna ISO-certifiera sig.  



4 | S i d a  

 

 

 METOD 

I detta kapitel kommer en beskrivning av hur arbetet tog sin framfart samt vilka teoretiska delar 

som använts för att kunna besvara frågeställningen. 

 

2.1 METODVAL  
Den här studien bygger främst på en litteraturstudie, vilket enligt Bryman (2011) ligger till grund 

för att gå igenom den viktigaste och mest relevanta informationen inom det studieområde som 

behandlas. Det utgör även grunden till studien och är en viktig del av studien. Vidare menar 

Bryman att en studie bygger på en fördjupad undersökning av bland annat tidigare rapporter, 

tidskrifter och böcker. Denna studie bidrar med att utöka kunskapen inom det valda studieområ-

det och är ett medel för att få en tydligare bild och förståelse av det valda diskussionsområdet.  

Valet av denna metod har grundats i studiens syfte, att fördjupa sig i ISO-standarden 9001 och 

utifrån de sju grundprinciperna se hur ett medelstort företag kan bli ISO-certifierat. 

2.2 DATAINSAMLING 
I nedanstående stycken framgår det hur intervjun och litteraturen för studien har samlats in. 

2.2.1 Intervju 

Under studien har det genomförts tre stycken intervjuer där författarna formulerat diskussions- 

och intervjufrågor gällande ISO-standardens syfte, hur den implementeras och hur den blir för-

ankrad i Husmuttern.  

För insamlingen av informationen gjordes det först en intervju med Mektig Technology Groups 

VD där författarna formulerat intervjufrågor (se bilaga A) och sedan har det genomförts ytterli-

gare två intervjuer, då med företaget Husmutterns VD. I alla tre intervjuerna var frågorna utfor-

made i en kvalitativ metod där fokus låg på kvalitén snarare än kvantiteten, samt var frågorna 

semistrukturerade, det vill säga att  det fanns nedskrivna tydliga frågor, där intervjun gav ut-

rymme för följdfrågor som ledde till diskussion (se bilaga B).  

Vidare informerades  båda respondenterna om Brymans (2011) fyra etiska principer informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innan intervjuerna  ge-

nomfördes. 

 Informationskravet: Till en början informerades respondenten om studiens syfte och att 

intervjun var ett frivilligt deltagande. 

 Samtyckeskravet: Respondenten tillfrågades om deltagandet i intervjun och ett godkän-

nande gavs.  

 Konfidentialitetskravet: Personuppgifterna har behandlats med största sekretess, det vill 

säga att uppgifterna förvarades i den omfattningen att inga obehöriga kunde ta del av 

dem. 

 Nyttjandekravet: Informationen som respondenten tillhandahöll undersökningen med an-

vändes endast i studien ändamålet.  
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Det finns olika metoder att använda för att strukturera upp en kvalitativ intervju, ostrukturerad 

intervju och semistrukturerad intervju (Bryman, 2011). Intervjun var av semistrukturerad karak-

tär, för att få möjlighet att ställa följdfrågor beroende på de svar som förekom av den responden-

ten. 

2.2.2 Litteraturstudie 

Tillvägagångssättet för hur information samlades in kartlades med trovärdiga elektroniska källor 

och med betydande nyckelord. Till en början identifierades och sammanställdes intressanta pub-

likationer, exempelvis journal artiklar, avhandlingar och tidskrifter.  

Databaserna som användes för att inhämta elektroniskt material var Ieeexplore, Ebscohost och 

e-nav.  Högskolebibliotekets sökningsbas Primo användes för att söka artiklar och även vid sök-

ning av böcker. Sammanfattningsvis ledde alla olika databaser till att studien fick en rad olika 

källor. 

Vid sökningarna av artiklarna användes peer-reviewed funktionen för att säkerställa reliabiliteten 

hos artiklarna och att de sökord som användes kunde associeras med ISO 9001:2015, till exempel 

användes ISO 9001:2015, ISO 9001:2015 implementation och ISO 9001:2015 AND principles 

som sökord. Sökorden kopplades samman med “2015” för att säkerställa betydelsen för studien 

och för att hitta de artiklar som var relevanta och vidare kunde artiklarna sorteras och de som var 

irrelevanta för studien blev synliga och kunde raderas. Den insamlade litteraturen för denna stu-

die är främst publicerad mellan 2015-2017, på grund av att det sedan 2015 har utkommit en ny 

version av ISO standarden. 

De valda artiklarna analyserades, för- och nackdelar granskades och extra väsentliga citat eller 

stycken markerades med hjälp av Brymans (2011) metod för färgkodning. Relevanta styckena 

markerades med färgen grönt, medan citaten fick färgen röd, detta för att det skulle bli tydligare 

att se informationen vid sammanställningen. Analysen av artiklarna har skapat grunden för stu-

dien och bidragit till en fördjupning av studien. 

2.2.3 Arbetsprocess 

Till en början planerades en övergripande plan för de 20 veckor som var studiens tidsram, för 

hur arbetet skulle utföras. Översiktsplanen utformades med hjälp av företagets mål, syfte och den 

problemformulering samt de två frågeställningar som fanns i studien. 

Kommunikationen med företaget hölls primärt via mail och sekundärt via personliga möten med 

VD:n. Under mötena erhölls krav, synpunkter och information från företaget. 

Arbetsprocessen som studien använt sig av har baserats på fem stycken punkter, (sammanfattat 

i denna studie till fyra) med hjälp av handboken ISO 9001 för små och medelstora företag 

(Bowin, 2002). Stegen har sammanfattats till: att börja, att samla information, införandet av sy-

stemet och hela processen, för att implementera ett ISO 9001 som ett ledningssystem. 

Steg 1: Att börja 

Inledningsvis bör de personer som har intresse att införa standarden systematiskt beskriva hur 

olika saker utförs i företaget samt leta fram de dokument och blanketter som redan tidigare finns 

nedskrivna. Ytterligare information för komplettering av redan befintliga dokument ska samlas 

in från bland annat SIS och ISO, och därtill ta reda på om det exempelvis finns ny information 

om ISO 9001. Speciellt viktigt kan det vara att stämma av med kunden och höra vad de har för 

förväntningar och krav på företaget. (Bowin, 2002). 
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Författarna till studien har tagit hjälp av steget genom att finna information från utomstående 

källor, såsom SIS och ISO, för att vara uppdaterade på de senaste versionerna. Studiens författare 

har under studiens gång hållit en kontinuerlig kontakt med företaget gällande deras krav, för-

väntningar och önskemål för att se till att studien lever upp till dessa.  

Steg 2: Att samla information 

Bowin (2002) rekommenderar ledningsgruppen vid en implementering av ett ledningssystem att 

ta hjälp av utomstående kurser, datorprogram och seminarium som finns speciellt för införandet 

av en ISO standard. Författaren betonar även här betydelsen av hur viktigt det är att alla parter i 

företaget är engagerade och motiverade till deltagande under hela processen av implemente-

ringen för att genomförandet ska lyckas. 

Grunden för studien har skapats tillsammans med Mektig Technology Groups VD och vidareut-

vecklas tillsammans med ISO 9001:2015 standarden. Till hjälp har även högskolans databaser 

använts och kunskap som erhållits vid tidigare kurser på högskolan.  

Steg 3: Införandet av systemet 

När det närmar sig ett införande av ett ledningssystem poängterar Bowin (2002) hur viktigt det 

är att företaget skriver ner vad dem har för krav, läser igenom standardens olika avsnitt, får en 

tydlig bild av vad som står där samt att skapa sig en förståelse av dess innebörd. När det finns en 

tydlig bild av hur kraven från standarden ska tillämpas är nästa steg att utforma och skriva ner 

en beskrivning av vad som ska göras. Författaren summerar ovanstående genom att skriva att 

standarden uppger vad som ska göras och inte berättar hur det ska utföras.  

Studiens författare har utformat glappet mellan företaget och vad kvalitetsledningssystemet sä-

ger. Det har med andra ord inte skapats dokument för varje avsnitt av kvalitetsledningssystemet 

utan endast lätt berört de olika delarna som ska finnas med.  

Steg 4: Hela processen 

Det gäller att ha en tydlig, lättförståelig och gemensam uppfattning av ledningssystemets utfö-

rande innan implementeringen startar. Detta kan summeras i nedanstående punkter där man 

måste (Bowin, 2002):  

 ha en tydlig bild av projektets omfattning 

 bilda och delegera tydliga projektroller  

 ha en tidsplan med delmål 

 ha resurshantering, innehållande det hjälpmedel som kommer att behövas 

 ha nedskrivet vad företaget förväntar sig som resultat av projektet. 

Under studiens framfart har det funnits en tydlig och lättförståelig bild av hur ett införande av ett 

ledningssystem skulle gå till, detta genom att förstå och följa vad standarden säger. Det har även 

från start existerat en tydlig målbild med tydliga projektroller för att på bästa möjliga sätt hålla 

sig till den uppsatta tidsplanen. Husmuttern AB har tillhandahållit studien med resurser, såsom 

revisionschecklista för ISO 9001:2015. 

2.3 RELIABILITET OCH VALIDITET 
Bryman (2011) definierar reliabilitet som att företaget ska hålla sig till vissa kriterier, där en av 

dem är validitet. Validitet handlar om hur man observerar, identifierar eller mäter, där mätning 

syftar till det man sägs mäta. Vidare skriver Bryman att när det kommer till forskning ska den 

insamlade fakta hålla sig till de ramar som finns för studien och inte vandra utanför ramarna med 

onödig information, som inte skapar något värde eller kvalité för studien.  
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För att uppnå bästa reliabiliteten på den insamlade informationen och de teorier som använts i 

studien, studeras ett flertal likartade arbeten inom samma eller liknande område för att kunna 

jämföra dessa mot varandra och slutligen se om informationen överensstämde. I uppföljnings-

möten med VD:n kunde tidigare information som överlämnats till studien garantera att inform-

ationen var giltig och tillförlitlig. Information som finns på Husmutterns hemsida och från ISO 

standarden kunde också anses som giltigt och tillförlitligt och använts som riktlinjer för studien.  

Enligt Bryman (2011) är den externa reliabiliteten svår att säkerställa då ett företag ofta är le-

vande, det vill säga att en social miljö är svår att “frysa” – en fråga får aldrig samma svar två 

gånger. Vill man å andra sidan underlätta för kommande parter som ska utföra liknande studier, 

kan man vara tydlig, detaljerad och informationsrik i studien som görs just nu.  
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 TEORI 

Här nedan beskrivs den insamlade informationen som ligger till grund för att kunna besvara 

frågeställningarna. Den teoretiska referensramen kommer innehålla information om ISO 9001, 

olika rekommenderade genomförande modeller och en grundlig beskrivning av de sju ISO-

principerna. 

 

3.1 ISO 9001 
Bowin (2002) menar att ISO är ett kvalitetsledningssystem som består av att planering, processer, 

resurser och dokumentation som används för att uppnå företagets kvalitetsmål och som ska se 

till att varor och tjänster förbättras för att uppfylla kundens krav och behov. Aktiviteterna kan 

vara saker som försäljning, ekonomi och marknadsföring. Det är helt upp till företaget att be-

stämma vilken utsträckning det ska tillämpas. (Bowin, 2002).  

Reid (2015) förklarar syftet med ett företag som att tjäna och tillfredsställa sina kunder då ett 

företag inte existerar utan sina kunder. Kunderna är viktigare än lagerhållare, arbetare och led-

ning. ISO 9001:2015 behandlar ämnet “kunder” i en stor omfattning.  

Nedan följer betydande information för vad ISO är, vem som kan använda sig av kvalitetsled-

ningssystemet och varför det finns.  

3.1.1 Vad är ISO 9001? 

ISO 9001 är en standard vid införandet av ett ledningssystem för de kvalitetsprocesser som finns 

i ett företag, det kan bland annat behandla hur kunder internt och externt bemöts. Systemet be-

skriver hur företaget kontinuerligt förbättrar, justerar och utvecklar sin verksamhet för att tillmö-

tesgå kundens behov och förväntningar (SIS, u.å.b). NE (2017) beskriver ISO 9001 liknande som 

SIS, med tillägget att standarden är för att kvalitetssäkra ett företags produkter och/eller tjänster.  

Wilson och Campbell (2016) skriver att en standard från början utvecklades självständigt, vilket 

resulterade i att det inte fanns något tydligt och utbytbart mellan de olika områdena. Detta med-

förde att nivån på byråkrati ökade och som slutligen ledde till att nivån av strukturen blev väldigt 

hög (Wilson & Campbell). SIS (u.å.c) har valt att definiera en standard som en lösning på ett ofta 

återkommande problem och slår fast att ISO standardens syfte är att skapa likartade och tydliga 

rutiner som alla företag kan enas kring.  

SIS skriver att det finns några bra aspekter som kan underlätta för ett företag att ha till sin kunskap 

och förståelse vid ett eventuellt införande av ett system. Att ha ett ISO 9001 system bidrar till att 

hela företaget blir involverad, affärsresultat förbättras och att dem lär sig att handskas med, känna 

igen och förbättra de risker som finns gentemot de affärer som finns. Genom att införa ISO 9001 

kan företaget på sikt ta mer effektiva beslut gällande pengar, vilket minskar verksamhetens svinn 

och avfall, företaget peppas internt, det höjer arbetsmoralen och därmed blir företaget mer at-

traktiv och får en ökad kundtillfredsställelse. Företaget blir mer tilldragande för investeringar, 

varumärket stärks, blir mer intressant samt att hinder lättare röjs undan. (SIS, u.å.c). 

3.1.2 Varför har man ISO 9001? 

SIS (u.å.b) beskriver vad en certifiering gör med en företaget - att det är en form av ett kvitto på 

att de håller sig till de regler och lagar som finns inom det speciella området de jobbar med, och 

att det bevisar för befintliga och nya kunder samt leverantörer att företaget håller en viss typ av 
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kvalité. För vissa företag är det till och med ofrånkomligt att vara ISO-certifierade för att till 

exempel få vara med i vissa upphandlingar, skriver SIS. 

Bowin (2002) menar att om ett företag har ett kvalitetsledningssystem är det ett bra och säker 

sätt att kunna bevisa för kunden vid en möjlig efterfrågan av pålitlighet att de är trovärdiga, då 

med hjälp av systemet. Vid ett införande av ett kvalitetsledningssystem kan företaget förändras 

till det bättre när det kommer till sin arbetskapacitet och sin förmåga att skapa nya saker.  Det 

blir lättare för företaget att fokusera på de mål som finns samt att leva upp till kundens önskemål, 

krav och behov. Att skapa och bevara kvaliteten på de varor och tjänster som finns, allt för att på 

bästa möjliga sätt tillfredsställa kunden och  som i framtiden leder till en ökad och förbättrad 

kundtillfredsställelse. (Bowin, 2002). Hsien- Tsung, Enke och Wiebe (2004) belyser i deras ar-

tikel hur viktigt det är att företaget förstår att ett införande av ett ISO 9001 system både är kost-

samt och tidskrävande.  

Med ett kvalitetsledningssystem kan företaget ge tillförlitlighet till både kunder och leverantörer, 

det vill säga att de visar att de uppnår och bibehåller den önskade kvaliteten. Bowin (2002) för-

klarar att kvalitetsledningssystemet ger både de befintliga och de nya kunderna förståelse och 

bevis för vad företaget kan göra för sina kunder samt hjälper till att få fram ny marknad för 

företaget. Bowin påstår att kvalitetsledningssystemet ger företaget möjligheten att bli certifierade 

och möjligheten att konkurrera med större, mer etablerade företag fast på samma villkor.  

3.1.3 Vem kan använda ISO 9001? 

När det kommer till vem en ISO 9001 standard lämpar sig för skriver SIS (2015) att det riktar 

sig till alla företag som har ett ledningssystem, viljan att genomföra de och/eller tid och pengar 

för en potentiell implementering. 

Ett införande av standarden lämpar sig bäst för de företag som är ute efter att förbättra sin verk-

samhet på ett eller annat sätt oavsett sysselsättning, storlek eller arbetsområde. Bäst resultat får 

de företag som helhjärtat går in för att genomföra kvalitetsledningssystem genom att lägga ner 

den tid och de pengar som behövs för att lyckas och vid implementering, applicera standarden i 

hela företag oberoende av vart man befinner sig. (SIS, 2015). 

3.1.4 När ska man använda ISO 9001? 

Införandet av ett ledningssystem för kvalitet bör vara ett strategiskt beslut och välplanerat inom 

ett företag där utformningen och införandet av just denna påverkas av olika behov, såsom sär-

skilda delmål, önskemål, produkterna som tillhandahålls, processer som tillämpas och företagets 

storlek och struktur (Bowin, 2002; SIS, 2015). 

Alla företag har redan ett bestämt sätt eller system att bedriva verksamheten på och detta bör tas 

i beaktning och vara grunden när företaget bygger upp ett kvalitetsledningssystem. Då kan före-

taget finna att många krav redan är uppfyllda i standarden, men det är inte beskrivet hur de ska 

tillgodoses. (Bowin, 2002). 

3.2 GENOMFÖRANDEMODELLER 
SIS (2015) rekommenderar att använda sig av en genomförandemodell vid införandet, utveck-

landet eller förbättringen av ett kvalitetsledningssystem. I stort skriver SIS att avsikten är att öka 

kundtillfredsställelsen genom att tillgodose kundernas krav. För att kunna göra detta måste före-

taget förstå och hantera dess samverkande processer som ett system. Detta genom att kunna 

uppnå företagets kvalitetspolicy, strategiska inriktning och övergripande förbättra prestandan, 
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för att de ska förstå på vilket sätt processerna samarbetar och hur de ska hanteras. Denna hante-

ring av processerna föreslår SIS att man ska använda sig av till exempel PDSA-cykeln för att 

utnyttja alla möjligheter och förebygga oönskade resultat.  

Tillämpningen av en genomförandemodell gör det möjligt för företaget att förstå och kontinuer-

ligt uppfylla de krav som finns och att med avseende på mervärde betrakta sina processer. Före-

taget behöver komma fram till mer effektiva processer samt utveckla de befintliga processerna 

grundat på insamlad data och information. (SIS, 2015). 

Anttila och Jussila (2017) betonar att ISO 9001:2015 bör integreras tillsammans med andra kva-

litetshanteringsmetoder, inklusive någon metod som kan hantera prestationsförmågan. 

3.2.1 Plan-Do-Study-Act (PDSA)-cykeln 

PDSA-cykeln (Plan-Do-Study-Act), kan även kallas för PDCA – Plan-Do-Check-Act, se bilaga 

C, är en modell som används vid förbättringsarbeten när man söker efter synliga variationer och 

vill ta sig an de problem som uppstår metodiskt och grundligt (Bergman & Klefsjö, 2007). Mo-

dellen är även vanligt att bruka vid förbättringsprocesser som har obrukad arbetskapacitet vid 

resultatinriktad forskning. Cykeln utnyttjar i första hand små förändringar för att göra olika typer 

av PDSA-processer så bra som möjligt (Coury, et.al., 2017).  

Enligt Bowin (2002) både startar och slutar en modellen hos kunden och att det är just det som 

är bra med modellen, att de framhäver processer som är centrala i ISO- standarden. Vidare skriver 

Bowin att modellen är orienterad kring kunden, för att alltid ha lätt tillgång till deras krav, så att 

företaget kan tillfredsställa dem på bästa sätt.  

Plan: Det första steget i cykeln är att planera för att när problemet uppstår finna dess grundorsak 

och bryta ner problemet i en mindre och mer hanterbar situation (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Sedan bör företaget fastställa vilka mål och processer som behövs för att åstadkomma det resultat 

som överensstämmer med företagets kundkrav och policy (Bowin, 2002). Coury et al. (2017) 

sammanfattar det med att företaget behöver urskilja frågan de vill ha svar på, vilka uppgifter som 

ger svar samt finna från vem informationen kommer. 

Do: Nästa steg är gör, att implementera en grupp som tar sig an orsaken till problemet med 

detsamma och inför de processer som beslutats under det tidigare steget. Företaget behöver samla 

in relevant information för att utföra en förändring. (Bergman & Klefsjö, 2007; Coury et al., 

2017).  

Study: Studera om det vidtagits den mest optimala lösningen för problemet och att kontrollera 

om den utförda handlingen lett till en förbättring (Bergman & Klefsjö, 2007). Ett sätt att göra det 

är enligt Bowin (2002) att övervaka och mäta processerna med utgångspunkt från policy, mål 

och krav på produkten, och att rapportera in resultaten. Sammantaget handlar det om att studera 

den insamlade informationen (Coury et al., 2017). 

Act: I det sista steget gäller det att agera genom att studera andra PDSA-cykler för att ta reda på 

hur man ska fortsätta och i framtiden undvika liknande problem (Coury et al., 2017; Bergman & 

Klefsjö, 2007). Med andra ord ska åtgärder vidtas för att ständigt förbättra processernas prestanda 

(Bowin, 2002). 
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3.2.2 Strength Weaknesses Opportunities Threats (SWOT)-analys 

Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) förklarar att SWOT-analysen vanligen brukar visuali-

seras med hjälp av en fyrfältsmatris där rutorna har betydelsen för det vill säga strengths (styr-

kor), weaknesses (svagheter), opportunities (möjligheter) och threats (hot), med start i den högra 

kvadranten, se bilaga D.  

En SWOT-analys har för avsikt att ge projektet en tydligare bild av dess nuläge och tänkbara 

förbättringar (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). Metoden ger en överskådlig bild av vart 

företaget befinner sig i dagsläget, företagets styrkor och svagheter, och hur framtiden ser ut med 

möjligheter och hot som kan uppstå (Chermack & Kasshanna, 2007). 

Analysen åskådliggör projektets starka och svaga sidor samt dess hot och möjligheter i det aktu-

ella läget som projektet befinner sig i vid genomförandet av analysen. De starka och svaga si-

dorna går att återfinna internt i företaget,  det kan exempelvis röra sig om projektdeltagarnas 

kompetens, medan hoten samt möjligheterna återfinns externt utanför projektets ramar och kan 

det till exempel röra sig om konkurrerande produkter. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015).  

Chermack och Kasshanna (2007) skriver även att en SWOT-analys är en enkel ram som ger 

företaget en riktning att gå efter, både internt och externt när det kommer till förståelsen av före-

tagets konkurrensfördel. En SWOT-analys kan överlag hjälpa ett företag att identifiera vilken 

information som behövs samt vilka beslut som kommer behöva göras, både personligt och högre 

upp i företaget. (Chermack & Kasshanna, 2007). 

Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) beskriver att när projektets deltagare definierat projektets 

starka- och svaga sidor samt hot och möjligheter behöver de fortsättningsvis ta ställning i föl-

jande frågor: hur projektets starka sidor kan tas i anspråk på ett bättre sätt, hur de svaga sidorna 

i projektet kan vägas upp, hur projektets möjligheter kan utnyttjas på bästa möjliga sätt samt att 

urskilja de hot som finns mot projektet och på bästa sätt undvika och behandla dessa. Dessa 

åtgärder som tas fram genom att besvara frågeställningarna skrivs ner i matrisen som då lättare 

går att jämföra med åtgärdsfrågorna. 

För att få ut mest av SWOT-analysen poängterar Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) att det 

är viktigt med prioriteringar och att dessa efterföljs under hela projektets gång. 

3.2.3 Riskhantering 

Enligt ISO standarden (SIS, 2015) är ett riskbaserat tänkande beslutsfattande för ett effektivt 

kvalitetsledningssystem.  Kunskapen om ett riskbaserat tänkande kan exempelvis innefatta att ett 

företag ska förhindra att olika åtgärder vidtas för att undvika eventuella avvikelser. För att ett 

företag ska tillgodose de krav som finns rörande riskhantering behöver de skapa en plan och 

utföra åtgärder vid hanterandet av risker och möjligheter. Vilket vidare skapar en grund för ett 

förbättrat resultat hos systemet och förhindrar negativ påverkan. För att ha ett effektivt kvalitets-

ledningssystem är det viktigt att använda sig av riskhantering, skriver Anttila och Jussila (2017). 

Det är ett mer aktuellt ämne på senare år att diskutera riskbaserat tänkande för att göra aktiviteter 

relaterade till risker tydligare än tidigare. Anttila och Jussila tar upp att standarden inte tar ställ-

ning till hur riskhanteringsprocesserna ska planeras in i företagets normala affärsverksamhet, 

utan företag måste själva bestämma hur de nödvändiga åtgärderna för riskhantering ska tillämpas 

strategiskt. 

Pačaiová, Sinay och Nagyová (2017) beskriver riskhantering som en process som på ett organi-

serat sätt visar tillfredsställelse och som granskar information av systemet och identifierar de 
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risker som kan finnas. Outtalade påföljder definieras genom att tydliggöra risknivån och att be-

stämma hur man fattar beslut om risken går att acceptera eller inte. Det finns två former av osä-

kerhet som ett företag behöver ha kontroll på vid en riskanalys, den första processen behöver 

tydliggöra kvantitetsmängden av osäkerhet och för den andra processen behöver företaget finna 

de risker som finns med tillfälliga händelser, som kan ha en negativ eller positiv påverkan. 

(Pačaiová et al., 2017). Aston et al. (2015) skriver att det är ett måste för alla företag att imple-

mentera och använda sig av riskbaserat tänkande i företagets interna miljö. De skriver vidare att 

det är viktigt att analysera problemen i små och lätthanterliga bitar. En av fördelarna med att 

inkludera riskbaserat tänkande med kvalitetsledningssystemet ISO 9001 är enligt Aston et al. att 

det eliminerar den ineffektiva och omständiga åtgärdsprocessen som tidigare var inkluderat i ISO 

9001:2008. För att läsa om och hantera risker bättre, menar Aston et al. att det går att ta hjälp av 

ISO 31000 för mer detaljer, koncept och verktyg för implementationer. 

3.3 SJU ISO-PRINCIPER 
ISO 9001 grundas på sju grundbegrepp; kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, pro-

cessinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering. De sju begreppen bygger 

upp ett kvalitetsledningssystem och förklarar hur dessa så kallade byggstenar ska användas för 

att företaget ska kunna ISO-certifiera sig. (SIS, 2015).  

3.3.1 Inför en ISO-certifiering 

För att ett företag ska kunna ISO-certifiera sig behöver dem rätta sig efter de likartade rutiner 

som alla företag som implementerar ISO 9001 ska förhålla sig till. Detta resulterar i att företag 

lär sig att hantera risker och lösa problem som ofta uppstår, formulerar SIS (u.å.c). Detta leder 

till att affärsresultaten förbättras, vilket i sin tur leder vidare till att företag förbättrar sina proces-

ser och produkternas kvalité. På sikt minskar dessa företag verksamhetens svinn och avfall, va-

rumärket stärks, samt att kundtillfredsställelsen ökar. ISO-certifieringen innefattar att involvera 

alla parter inom företaget, detta resulterar i att engagemanget och arbetsmoralen ökar hos både 

ledningen och medarbetarna. (SIS, u.å.c). 

Ett kvalitetsledningssystem såsom ISO 9001 ska vara ett strategiskt, förnuftigt och välplanerat 

beslut då det påverkas av många olika faktorer inom ett företag, samt att införandet kan ta upp 

emot lite över ett år (Bowin, 2002). Ett företag behöver vidhålla sina kunder för att utan kunder 

kan inte ett företag överleva, enligt Reid (2015). 

Här nedan sammanfattas de punkter för respektive av de sju ISO-principerna tillsammans med 

de viktiga punkterna företag ska tänka på inför en certifiering. 

3.3.2 Princip 1: Kundfokus 

Syftet med kvalitetshantering är att vara tillmötesgående mot kundens krav, önskemål och för-

väntningar. Företaget behöver från ett kundperspektiv ha en tydlig kommunikationsplan med 

kunden. (Wilson & Campbell, 2016; Abuhav, 2017). Fokus vid kvalitetshantering bör först och 

främst ligga vid att tillgodose kundens krav och att alltid sträva efter att överträffa deras förvänt-

ningar, menar Domingues och Fonseca (2016) samt Abuhav (2017).  

Genom att ledningen tar ansvar och visar ledarskap i följande punkter, uppnår de kraven för 

kundfokus enligt ISO-standarden (SIS, 2015): 

 Att avgöra vilka kund- och lagkrav som är användbara och att förstå dessa och så  att de 

alltid efterföljs. 
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 Att vara medveten om de risker och möjligheter som kan påverka produkt- och tjänste-

kraven.  

 Att förstå de krav som finns samt att fastställa hur förbättringsarbetet av kundtillfreds-

ställelse ska hanteras.  

 Att vidmakthålla det förbättringsarbete som bestämts gällande kundtillfredsställelse.  

Abuhav (2017) hävdar att kundfokus är en av de kvalitetsprinciperna som ISO 9001 bygger 

på.  Det finns tre stycken huvudmål för hur ett företag ska uppnå kundfokus menar Abuhav: a) 

företaget behöver skapa en förståelse för kundernas och lagens krav samt genomföra dessa, b) 

vidare behöver de utforma en strategi med de behov och de förväntningar som kunderna har och 

c) skapa en produkt som kan tillgodose både kundens och lagens krav. 

3.3.3 Princip 2: Ledarskap 

En ledare behöver ha förståelse för vilken väg företaget ska gå, för att kunna etablera en riktning 

och miljö som gör det möjligt för de anställda att följa, det rör sig om att tillämpa målsättningar, 

processer och resurser i praktiken för att åstadkomma kvalitetsmålen som företaget har (Wilson 

& Campbell, 2016). Enligt Freeman och Drown (2016) kan en frånvaro av en ledare leda till att 

företaget inte kan nå framgång. De berättar även att ledningssystemet i ett företag ska reflektera 

hela företaget och där kan ISO 9001:2015 ses som en plattform, vilket kan blir effektiv och se 

till att toppledningen blir mer engagerad i resten av företaget. Ledarnas roll är även enligt Free-

man och Drown att främja ett sunt beslutsfattande som syftar till att uppnå och upprätthålla fö-

retagets effektivitet genom ledningssystemet. 

Domingues och Fonseca (2016)  skriver att en ledare behöver på alla plan och nivåer i företaget 

framkalla ett syfte och en vägriktning att gå, samt frambringa de förutsättningar som får alla 

berörda parter intresserade i att åstadkomma kvalitetsmålen. Vid en implementation av ett kva-

litetsledningssystem krävs det att ledningen i företaget är engagerade då hela förutsättningen för 

att lyckas beror på hur de kan förmedla engagemanget, skriver Abuhav (2017). Ledarna i alla 

företaget bör skapa en miljö som lägger grunden för och främjar de situationer där de anställda 

känner en tillhörighet och ett behov av att uppnå målen för företaget (Abuhav, 2017).  

Aston et al. (2015) poängterar att det är viktigare än någonsin att ledarna i ett företag är involve-

rade och engagerade till ett kvalitetsledningssystem. Abuhav (2017) förklarar att när en chef eller 

annan högt uppsatt person leder implementationen av kvalitetsprojektet och engagerar sig till-

sammans med de anställda ger det ett starkt intryck då arbetarna på de nivåerna får meddelandet 

direkt från den högsta ledningen. Det är då lättare för de anställda att veta perspektivet och vad 

för förväntningar cheferna har på projektet.  

Enligt ISO standarden (SIS, 2015) finns en del riktlinjer som ett företag , vid utformandet av 

principen ledarskap, bör tillgodose. Företaget behöver se till att kvalitetspolicyn och kvalitets-

målen är väl etablerade för systemet samt att det stämmer överens med företagets antagande och 

beräknade riktning, försäkra att arbetsprocesserna är sammankopplade med kvalitetsledningssy-

stemets mål och krav för att systemet ska nå upp till de tänkta resultaten som finns. Företaget 

behöver även underlätta för en processfokuserad arbetsteknik och deras riskabla tankar samt att 

försäkra sig om att de har de nödvändiga hjälpmedel som behövs. Se till att ett kvalitetslednings-

arbete får ett budskap och en innebörd så att det styrs på ett praktiskt sätt för att tillfredsställa 

behoven och att även att få ett väl fungerande system med hjälp av att involvera utåtriktade och 

viktiga personer. Företaget bör kontinuerligt promota förbättringar och bidra med stöd till an-

ställda och tydliggöra organisationens synsätt på hur ett bra ledarskap ska bedrivas inom ett spe-

cifikt område. (SIS, 2015).  
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3.3.4 Princip 3: Medarbetarnas engagemang 

Principen syftar till att engagera och utbilda de anställda i företaget och att säkerställa om kom-

petensen och kunskapen är tillräcklig för att uppnå företagets mål. Här definieras kompetens som 

en förmåga att praktiskt använda kunskapen för att uppnå de mål som finns. Företaget har skyl-

dighet att se till att de anställda har rätt utbildning, rätt kvalifikationer och/eller erfarenhet samt 

att företaget har rätt sätt att dokumentera de anställdas kompetens (Wilson & Campbell, 2016).  

Genom att ha människor som är kan ta beslut, sakkunniga och engagerade på rätt plats i företaget, 

så framkallar det ett mervärde för människorna på företaget (Domingues & Fonseca, 2016). Wil-

son och Campbell (2016) menar att det finns risker med denna princip. Riskerna kan innebära att 

anställda hoppar av projekt eller börjar ifrågasätta hur man ska gå tillväga. Vilket leder till en 

begränsning av medarbetarna och att deras integritet förminskas.  

Företaget behöver lägga fokus på kunskap inom olika processer och system för att vara öppna. 

Om det inte finns kunskap inom företaget, behöver företaget vara transparenta i frågan. Behörig-

het baserad på kunskap och talang som kontinuerligt utvecklas och förändras vilket resulterar i 

en personlig utveckling och att alla mål verkställs. (Wilson & Campbell, 2016). 

3.3.5 Princip 4: Processinriktning 

Processinriktning beskriver metodisk prestationsförmågan och kvaliteten av alla olika kontroller, 

processer och hjälpmedel för hur företaget ska förstå dessa och lyckas införa ett fulländat kvali-

tetshanteringssystem (Wilson & Campbell, 2016). Enligt Domingues och Fonseca (2016) behö-

ver företaget ha principfasta resultat som går att förutse för att åstadkomma mer resultatrika pro-

cesser.  

Ett företag som är tekniskt lagd och kommunicerar tydligt med sina anställda kan vara mer över-

ensstämmande med en ISO 9001 certifiering, än ett företag som är mer levande och som brukar 

tyst kunskap, det vill säga att människor måste med hjälp av kunskap förlita sig på sin egen 

intelligens och hur den tillämpas.  Wilson och Campbell  anser vidare att den största utmaningen 

för kvalitetskontrollanterna är hur företaget själva valt att arbeta med de svårigheter som finns 

och att företaget omsorgsfullt, organiserat och planerat förstår djupet av den tysta kunskapen. 

För att ett företag ska uppnå bästa möjliga resultat när det gäller processtänkande måste det till 

en början ha principfasta och förutsägbara resultat för att få effektiva och användbara aktiviteter. 

(Wilson & Campbell, 2016). 

Om företaget använder sig av ett kvalitetsledningssystem kan dem: a) skapa förståelse och kon-

tinuerligt följa upp de krav som finns, b), att skapa mervärde på de processer som används, c) att 

åstadkomma effektiva processer och d) att ständigt utveckla processer med hjälp av utvärderad 

och ny information. (SIS, 2015).  

Sammanfattat betyder det att företag som använder sig av ISO 9001 kommer att kunna förstå och 

ständigt leva upp till de krav som företag har. Dessutom att skapa effektiva och vinstgivande 

arbetsprocesser som ständigt ska utvecklas med hjälp av ny, utvärderad information från proces-

serna. (Wilson & Campbell, 2016). 

3.3.6 Princip 5: Förbättringar 

Förbättringsprincipen klargör för företaget hur de på bästa möjliga sätt ska vidhålla sin framgång 

och tydliggör hur viktigt det är att vara öppen för intern och extern förändring. En utmaning som 

företaget står framför är hur de ska åstadkomma ett system som kan avleda och avgränsa att 

företaget inte tar fel riktning och/eller väljer fel alternativ. Kvalitetshantering uppmuntrar till 

rörlighet i företaget, dock finns det en ofrånkomlig stelhet och stress från redan skrivna metoder 
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och system. Företaget bör därför vara öppna för kunskap externt och ta vara på den tillsammans 

med den interna kunskapen. (SIS, 2015; Wilson & Campbell, 2016). 

Ett företag som strävar efter framgång är i behov att ständigt ta riktning på förbättringar, skriver 

Domingues och Fonseca (2016). För att förnya kompetensen, sina resultat och sin tillgänglighet 

hävdar de vidare att företaget kontinuerligt behöver se till att vara tillräcklig för sitt kvalitetsled-

ningssystem. De behöver ta hänsyn till resultatet av analysen och de resultat från ledningen om 

kraven och/eller möjligheten finns angående hur de ständiga förbättringarna ska hanteras. Genom 

att  uppmuntra anställda utveckla bättre och tydligare kunskap och på så sätt få ökad konkurrens-

fördel. (SIS 2015; Wilson & Campbell, 2016). 

Enligt Abuhav (2017) har kvalitetsledningssystemet ISO 9001 några krav, där han inledningsvis 

skriver att ett företag ständigt behöver förbättra sin kompetens och förstå kraften av ett kvalitets-

ledningssystem. Företaget behöver granska och utvärdera följande punkter av resultat: a) vad 

verkan blir av analysen och den granskning som är gjort och b) vad detta blir för resultat för 

ledningen. Målet för företaget blir att fastställa om det finns någon möjlig väg vid en utveckling 

och om den insamlade informationen genererar i kontinuerliga förbättringar.  Här syftar konti-

nuerliga förbättringar till att förbättra en förändring som ofta och systematiskt är förekommande 

och har en negativ effekt på kvalitetsledningssystemet, skriver Abuhav. 

Målet med att jobba med ständiga förbättringar är att se om det finns någon möjlig väg för en 

utveckling och om den bidrar till de önskade ständiga förbättringarna. Om förbättringsmetoden 

är rätt utförd bör detta leda till att företaget förbättrar produktens effektivitet och kvalité, kund-

nöjdheten, minskar ner onödiga kostnader för omarbete samt skapar ett högre värde för företaget. 

(Abuhav, 2017).  

ISO standarden (2015) lägger vikt vid att några viktiga delar ska finnas med vid ett möjligt infö-

rande av en förbättring. Företaget ska utveckla produkter och tjänster så att behoven tillfreds-

ställs, både det nuvarande och det blivande, samt att de förväntningar som finns ska behandlas. 

Det betyder att de behöver justera, förhindra och reducera de oönskade resultaten, samt förbättra 

kvalitetsledningssystemets arbetskapacitet och resultat.  

3.3.7 Princip 6: Faktabaserade beslut 

Att grunda ett beslut på en analys och utvärdering av insamlad information ger större trovärdighet 

att man uppnår det önskade resultatet, enligt Domingues och Fonseca (2016). Ett beslut bör 

byggas på en rättvis utförd undersökning och utvärdering av den insamlade informationen. Den 

insamlade informationen ger en bra kunskapsgrund att stå på, dock kan beslutet ibland vara kom-

plicerat och kan därför kräva en partisk åsikt och synpunkt. Ett sådant erkännande kan positivt 

bekräfta den tysta kunskapen som ett hjälpmedel och stöd när man fattar ett beslut. Ibland kan 

ett företag lägga fokus på fel saker, såsom modern kunskap, som företaget ännu inte hunnit sätta 

sig in i. En modern kunskap blir således en utmaning för en kvalitetsförbättring eftersom kun-

skapen anses vara ostabil och motsatsen till vad företaget strävar efter. (Wilson & Campbell, 

2016). 

Wilson och Campbell (2016) lägger stor vikt på att insamlad data och information inte behöver 

vara kunskap för företaget och för att de ska  generera kunskap bör de först utvecklas och appli-

ceras i företaget. Vidare skriver dem att kunskapen framkommer även när en person jobbar med 

den och använder sig av sina egna erfarenheter och åsikter. Företaget behöver göra en informat-

ionsbedömning i form av att ställa sig frågorna: Vad passar i verkligheten? Hur vet vi det? Hur 

hittar vi den informationen? (Wilson & Campbell, 2016). 
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3.3.8 Princip 7: Relationshantering 

För att uppnå en lyckad relationshantering med vederbörande parter bör en ömsesidig relation 

skapas sinsemellan, skriver Domingues och Fonseca (2016). Enligt Wilson och Campbell (2016) 

handlar relationshanteringen om att skapa relationer med partner, leverantörer och intressenter. 

De skriver även om vikten att undersöka det som finns utanför företagets gränser för att på bästa 

sätt kunna införskaffa sig rätt sorts kunskap och rätt sort av leverantörer, som på sikt ger företaget 

värdefull information och vägledning. Aktörer av företaget är även kunskapskällor som kan be-

stämma policyer internt och de som står för den yttre kunskapen till företaget är exempelvis 

kunskap från kunder. (Wilson & Campbell, 2016). 

Wilson och Campbell (2016) tar upp att kunskap måste likställas vart det kan ge produktiva 

fördelar, exempelvis varför man ska implementera en undersökning. Vidare skriver dem att fö-

retaget behöver slå fast den tysta kunskapen både internt och externt och se till att företaget kan 

dra nytta av leverantörernas kunskap. 

3.4 CHECKLISTA FÖR ISO 9001 
Följande punkter kommer att presentera en checklista (se bilaga E) för alla delar som ska inklu-

deras i en ISO 9001:2015 standard för att ett företag ska kunna certifiera sig. Checklistan är ett 

material för att ge en övergripande och anpassad struktur för företag med en ledningsstandard. 

Dessa är punkter med de krav som företaget kan använda som hjälp vid en undersökning för att 

se om dem har gjort de nödvändiga anpassningarna som krävs för att uppfylla kraven för ett 

kvalitetsledningssystem. Denna checklista är precis vad titeln säger - en checklista - och inte en 

lista du kan utgå från vid en implementering för att veta vad du ska göra för att uppfylla standar-

den, utan något du använder dig av till exempel precis innan du kan ISO-certifiera dig. Check-

listan riktar sig till de som vill utvärdera deras nuvarande tillstånd och tydliggöra vad som kan 

göras för att kunna uppfylla kraven för ISO 9001 samt att personerna, exempelvis en kvalitets-

chef, ges en väsentlig kännedom om ISO 9001:2015. Fördelen med checklistan är att den är 

sammankopplad med standarden, vilket betyder att om checklistan uppfylls, uppfylls även ISO 

9001:2015 kraven, ett lättförståeligt och tydligt tillvägagångssätt och en produktiv syn av före-

tagets aktuella  läge. Listan hjälper till att undersöka de styrkor och svagheter som företaget har, 

företaget får en överblick av verksamheten och vad för åtgärder som kan vidtas, samt att listan 

kan rättas till efter ens egna krav och önskemål och slutligen genererar det i att både tid och 

pengar har sparats. (SIS, 2016).  
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 NULÄGESBESKRIVNING 

Inledningsvis redogörs en bakgrundsbeskrivning för företaget och deras värdegrund, som sedan 

går över till att beskriva deras nuvarande läge i förhållande till kvalitetsledningssystemet ISO 

9001, utifrån diskussion och intervju med VD:n på Husmuttern. 

 

4.1 FÖRETAGSBESKRIVNING 
Husmuttern AB är ett företag som startades 2015 av den nuvarande VD:n J. Tjernell. Idén med 

företaget är att bygga modulhus efter kundens behov och önskemål. Detta modulhus kommer att 

vara ett enplanshus som är demonterbart och återvinningsbart för bestående eller temporära 

byggnadslov. Huset är/ska vara anpassat för alla målgrupper, såsom studenter, familjer och pens-

ionärer. Det ska vara ett hus att bo i, undervisa i eller hyra ut för exempelvis tillfälliga nattgäster. 

Målet för Husmuttern AB är att under år 2018 lansera sitt första prototyphus. (VD, J. Tjernell, 

personlig kommunikation, 2017-10-09). 

Företagets grundtanke är att företaget, dess leverantörer och samarbetspartner ska leva upp till 

Husmuttern AB:s värdegrund: “Be good, Do good, Fair deals”. (VD, J. Tjernell, personlig kom-

munikation, 2017-10-09). 

För att Husmuttern ska bli attraktiva på marknaden vill VDn få dem certifierade av ISO för att 

kunna visa att det material och deras arbetssätt är just så bra som de marknadsfört sig att vara. 

VDn menar att med en ISO certifiering är dem också med i kampen om marknadsandelar. Cer-

tifieringen är ett bevis för kunden att företaget vet om och håller sig till alla lagar och regler som 

finns gällande krav när man bygger hus och hur råmaterial och resurser ska hanteras på bästa 

möjliga sätt. 

4.2 AKTUELLT LÄGE 
Allt som diskuteras nedan kommer att presenteras rent teoretiskt (med stöd från intervju med 

VD:n) eftersom att de arbetsmoment och de positioner som finns, ännu inte har tilldelats. 

Husmuttern har för närvarande inte någon kund som har köpt ett hus och bor i det, däremot är 

VD:n väldigt mån om att redan i ett tidigt skede tänka på framtiden. VD:n har även i åtanke de 

lagkrav och säkerhetsåtgärder som finns gällande husen och deras ändamål, det vill säga om det 

ska bli en bostadsrätt, en förskola eller ett äldreboende.  

För närvarande finns det inte någon ledare över en arbetsgrupp. VD:n tänker att de framtida 

ledarna kommer att vara de som har värdegrunden i sig, som gamla studenter som gjort examens-

arbeten på företaget. 

Medarbetarna på företaget kommer att i högsta grad få vara delaktiga i de processer och arbets-

moment som finns på alla arbetsstationer. Detta för att se till att alla ska klara av alla stationer 

och kan ta över arbete från en annan som av någon anledning måste sluta arbetet tidigare, samt 

att kunna komma ifrån att hela tiden jobba med samma, monotona arbetsuppgifter som det ofta 

kan bli i en industri. Anställda ska oavsett vilken avdelning de tillhör, kunna arbeta med allting 

som finns i företaget, vilket leder till att man till exempel kan undvika att folk blir sjukskrivna 

av stress  och att folk ska kunna ta ledig med gott samvete, så att företaget ej blir lidande. VD:n 

lyfter fram vikten av att ha kompetenta och sakkunniga personer inom arbetsprocesserna samt 

att han säger att företaget kommer ta på sig ansvaret om och/eller när ett fel dyker upp. Vidare 
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beskriver han målet för att vidhålla engagerade medarbetare och att detta görs bäst genom att 

utveckla dem och deras kompetens, ger en personlig utveckling.  

Oavsett arbetsförmåga, kunskap eller kompetens ska du kunna jobba på Husmuttern, det vill säga 

att han önskar att företagets arbetsuppgifter är något som alla ska kunna jobba med. Han berättar 

även att alla ska genomgå utbildningar i form av Hjärt- och lungräddning, lättare brandutbildning 

och truckutbildning och att utbildningarna och de arbetsmoment som finns kommer att anpassas 

utefter dina behov.  

För VD:n är det väldigt viktigt att se till att medarbetarnas tankar och åsikter alltid kommer fram 

till rätt person som kan se till att genomföra en förändring, det vill säga att det som medarbetarna 

ser och hör på golvet ska komma fram till ledningen så att det ständigt kan ske en förändring och 

förbättring i både produkter och system.  

När företaget lanserade sitt första prototyphus kommer även de arbetsstationer som ska finnas 

att tydliggöras. Samtidigt som stationerna definieras kommer mål och krav att formas och hur 

man fortsättningsvis ska utveckla dem. Det gäller att VD:n skapar arbetsstationer och arbetspro-

cesser som kommer ge ett värde för företaget och att dem även är effektiva och att man kan 

utveckla dem till det bättre, då företaget ständigt jobbar med att förbättra de stationer och pro-

cesser som finns.  

Företaget ska hela tiden arbeta efter de lagar, regler och riktlinjer som finns för att på bästa sätt 

veta att de har de bästa förutsättningarna och att de tar rätt beslut. Många beslut tas dessutom 

med hjälp av förstudier som företaget försetts med av studenter som gör projekt- och examens-

arbeten hos dem. 

Risker som gäller om det fattas verktyg eller material för byggnationen av ett hus menar VD:n 

är ett relativt obefintligt problem/risk då detta enkelt löses genom att det snabbt inhandlas det 

som behövs. Ingenting ska behöva stå stilla för att någonting fattas och allting ska göras med 

omnejd, allt för att tänka på kunden och slutresultatet samt att undvika irriterade medarbetare, 

som inte har de verktyg och material som de behöver.  

  



19 | S i d a  

 

 

 ANALYS 

I detta kapitel kommer en analys att genomföras på den insamlade informationen och resultatet, 

samt väva samman och besvara syftet och frågeställningarna. Ett förbättringsförslag kommer 

att presenteras på de problem som identifierats, samt kommer kapitlet att delas upp i  underka-

tegorier för att tydliggöra analysen. 

 

5.1 ATT ISO-CERTIFIERA SIG 
Genom att Husmuttern använder sig av ISO standarden 9001 kommer det på bästa möjliga sätt 

säkerställa kvaliteten på deras produkter, enligt NE (2017), samt att det bevisar för deras nya 

samt befintliga samarbetspartner och kunder att dem håller sig till en viss nivå av kvalité (SIS, 

u.å.b). Om de använder sig av konstanta förbättringar kan de på ett lämpligt och säkert sätt ut-

veckla sin verksamhet på ett sådant sätt att kundens krav och önskemål kan tillmötesgås och 

uppfyllas, skriver Domingues och Fonseca (2016). Kvalitetsledningssystemet kan hjälpa Hus-

muttern att lösa likartade problem och se till att företaget kan leverera det som de intygar genom 

att införa standardiserade arbetssätt (SIS, u.å.c).  

Förutom ovanstående fördelar med ISO 9001 skriver SIS (u.å.c) att ett införande av kvalitetsled-

ningssystemet även kommer att se till att Husmuttern blir involverad, deras affärsresultat förbätt-

ras, varumärket stärks, arbetsmoralen och arbetskapaciteten höjs, de kan ta mer effektiva beslut, 

de ska kunna minska sitt svinn och avfall, de blir mer attraktiva, de kan konkurrera mot lik-

nande/större företag och det ger en ökad kundtillfredsställelse. Allt i det ovannämnda tydliggör 

att det är positivt för Husmuttern att ISO-certifiera sig. Däremot bör det tas i beaktning att ett 

kvalitetsledningssystem är både kostsamt och tidskrävande. 

5.2 FÖRBÄTTRINGSMODELLER 
Om Husmuttern använder sig av en förbättringsmodell, såsom tidigare nämnda modellerna 

PDSA-cykeln och SWOT-analysen, kan kundtillfredsställelsen enligt SIS (2015) öka och göra 

det möjligt för företaget att förstå och kontinuerligt uppfylla kundens krav. Husmuttern kan även 

använda sig av dessa modeller för att på tydligt och enkelt sätt påbörja ett kvalitetsledningssy-

stem för att se vart de är idag och vad de behöver göra i framtiden. Dessa modeller hjälper Hus-

muttern att ta reda på exempelvis deras styrkor och svagheter, vad som hindrar dem från att nå 

sina mål, använda alla möjligheter och förhindra opassande resultat. Vidare ger det Husmuttern 

en klar och stabil grund att stå på då modellens enkla struktur inte går att misstolka. (SIS, 2015). 

PDSA cykeln kan hjälpa Husmuttern att på ett metodiskt sätt planera för hur dem ska bryta ner 

ett problem för att få det hanterbart. (Bergman & Klefsjö, 2007). Med modellen kan Husmuttern 

fastställa sina mål och delmål som kan tillgodose och vara behjälpliga mot kundens krav. Dess-

utom behöver Husmuttern urskilja frågor de vill ha svar på, vilka uppgifter som kan uppkomma 

under införandet av modellen och från vem relevant information ska hämtas. (Coury et al., 2017) 

Vid användandet av SWOT kan Husmuttern ta reda på hur de på bästa sätt kan dra nytta sina 

starka sidor, hur de ska förbättra sina svagheter, hur de ska använda sina möjligheter och hur de 

ska kunna hantera och eliminera hot och risker. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). 
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5.3 HANTERING AV RISKER 
För att Husmuttern ska uppnå ett funktionellt kvalitetsledningssystem är det viktigt att de har en 

tydlig och strategiskt plan för hur dem hanterar sina risker (SIS, 2015). Genom att bryta ner risker 

och problem i mindre och mer hanterbara bitar får Husmuttern en bättre bild av riskerna och hur 

dem ska kunna åtgärda dem var för sig eller som helhet, gärna genom att använda sig av förbätt-

ringsmodellen SWOT (Aston et al., 2015). VD:n (personlig kommunikation, 2017-12-07) berät-

tar att dem hanterar risker och möjligheter som kan påverka deras produkter med exemplet att 

om en byggarbetare glömt en hammare, köper den en ny eller att om det börjar regna, köper de 

ett skydd och lägg på materialet som behöver skyddas. 

5.4 DE SJU ISO-PRINCIPERNA 
Nedan sammanfattas de sju ISO-principerna vars information är hämtat från resultatet för hur 

Husmuttern ska tänka och dokumentera vid implementeringen av kvalitetsledningssystemet.  

5.4.1 Kundfokus 

Det huvudsakliga målet för Husmuttern när det kommer till kvalité och kundfokus är att skapa 

och vidhålla en bra plan för hur de ska kommunicera med sina kunder. De bör även ständigt 

under ett projekt vara uppmärksamma på kundens behov, önskemål och slutliga förväntning. 

(Wilson & Campbell, 2016; Abuhav, 2017).  

Husmuttern tar sina beslut gällande kund- och lagkrav genom att ta ställning i ergonomi, arbets-

miljöfrågor, hållbarhetskrav och de generella byggnadskrav som finns. VD:n (VD, J. Tjernell, 

personlig kommunikation, 2017-12-07) för företaget belyser finessen med de valmöjligheter som 

kunden har, det vill säga att kunna anpassa huset efter kundens egna önskemål, till exempel att 

välja längden på huset, antal dörrar och fönster samt dess placering.  Kommunikationen med 

kunder och leverantörer måste vara tydlig och lättförståelig så att Husmuttern alltid kan vara 

lyhörd för kundens behov.  

En av de större utmaningarna företaget ställs inför är de regler och lagar som finns gällande 

byggnationen av exempelvis en skola, där brandkraven bland annat skiljer sig markant mot när 

man bygger ett bostadshus, säger VD:n. (VD, J. Tjernell, personlig kommunikation, 2017-12-

07). 

5.4.2 Ledarskap 

Husmuttern behöver skapa en betydelsefull och driven ledare som förstår vikten av att kunna 

leda företaget och de anställda i en tydlig riktning och se till att de har en arbetsvänlig miljö att 

arbeta i, skriver har Wilson och Campbell (2016). En ledare ska likaså vara tydlig, ambitiös och 

lyhörd så att företaget går mot de kvalitetsmål som de vill nå. (Aston et al., 2015). Då Husmuttern 

i dagsläget inte har någon utformad ledningsgrupp är de ovanstående punkterna extra viktiga att 

ta i beaktning vid dokumenteringen av ledarskapsprincipen.  

Företagets vision är att alla involverade parter, oavsett om det är en anställd eller en leverantör, 

ska efterleva deras värdegrund: “Be good, Do good, Fair deals”, poängterar VD:n som den vik-

tigaste egenskapen hos en ledare. De ledare som kommer att finnas i företaget kommer att vara 

personer som under utvecklingsfasen av företaget ha skrivit sina examensarbeten eller på något 

annat sätt varit inblandad i företaget och har redan värdegrunden i sig, vilket är det viktigaste 

säger VD:n. (VD, J. Tjernell, personlig kommunikation, 2017-12-07). 
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5.4.3 Medarbetarnas engagemang 

Syftet med att ha engagerade, motiverade och intresserade medarbetare är att försäkra sig om att 

kompetensen och kunskapen är tillräcklig för att uppnå de mål som företaget satt upp. Husmut-

tern kan försäkra sig om att de har medarbetare med rätt utbildning och kompetens genom att se 

till att utbilda personal så att de har rätt kvalifikationer med lämplig erfarenhet. Mervärde skapas 

på Husmuttern genom att placera rätt person vid rätt plats, det vill säga att medarbetaren med rätt 

egenskaper, rätt kompetens och rätt engagemang, ska befinna sig i ledningen. Dock ska företaget 

akta sig för att lägga för stor vikt och ansvar på sina anställda då det kan resultera i att motivat-

ionen sviktar och att medarbetarna drar sig undan och hoppar av ett pågående projekt. (Wilson 

& Campbell, 2016). 

Husmuttern får engagerade ledare, bland annat genom att använda sig av tidigare studenter som 

varit delaktiga i någon del av utveckling av företaget. Medarbetarna får då vara inblandade i flera 

olika processer, där de kan få välja arbetsuppgifter efter intresse, kunskap och kompetens.  Detta 

kommer vara ett sätt för Husmuttern att garantera att de anställda besitter rätt kunskap och kom-

petens för varje delområde så att företagets mål uppfylls. Fortsättningsvis kommer de att jobba 

med att ha fokus på kunskap och kompetens inom olika arbetsprocesser för att se till att vara ett 

företag som tar ansvar ifall något brister vid till exempel en kunskapsmiss. (VD, J. Tjernell, 

personlig kommunikation, 2017-12-07). Husmutterns mål kommer att vara att oavbrutet jobba 

med medarbetarnas kompetens och ständigt stärka och förändra den, vilket på sikt kommer leda 

till en personlig utveckling (Wilson & Campbell, 2016). 

Det gäller att få medarbetarna delaktiga, detta genom att vara en bra ledare samt att vidhålla 

medarbetarnas kunskap och kompetens och att ständigt underhålla dem med rätt utbildning vid 

rätt arbetsstation. Målet för företaget ska vara att alltid finna den bästa vägen för utveckling och 

att ha ledare som förstå och för företagets värdegrund vidare. (Wilson & Campbell, 2016). 

VD:n jobbar för att vem som helst ska kunna vara anställd på företaget, som till exempel en 

person med någon form av funktionsnedsättning såsom att vara rullstolsbunden eller döv, en 

nysvensk och/eller en outbildad person. Alla anställda kommer att ges kunskap, i form av utbild-

ningar, i den mån att alla (VD, J. Tjernell, personlig kommunikation, 2017-12-07): 

 skulle kunna hjälpa till vid exempelvis hjärtstopp (Hjärt- och Lungräddning (HLR)-ut-

bildning) 

 skulle kunna hjälpa till vid exempelvis en mindre brand (lättare brandutbildning) 

 får utbildning vad gäller hur man hanterar och kör en truck (truckutbildning) 

 får hjälp och tid med utbildning vad gäller till exempel svenskundervisning för invandrare 

(SFI). 

Företagets VD ser väldigt positivt på att hämta kunskap, information och förbättringsmöjligheter 

tack vare medarbetarnas syn på hur det ser ut och går till i verkstaden och på så sätt kunna för-

bättra och effektivisera Husmutterns produkter och system. Därför poängterar han att det är väl-

digt viktigt att ta till vara på medarbetarnas kunskap och kompetens, detta genom de möten han 

just nu håller en gång i månaden. (VD, J. Tjernell, personlig kommunikation, 2017-12-07). 

5.4.4 Processinriktning 

Vid ett införande av denna princip kan Husmuttern ta hjälpa av att skapa sig förståelse för de 

krav som finns och att ständigt följa upp dem. Att skapa processer som genererar mervärde för 

företaget och som är verkningsfulla och bidrar till effektivitet samt att kontinuerligt analysera de 

processer som finns genom att granska ny och befintlig information, ger det företaget en tydlig 
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riktning. (Wilson & Campbell, 2016). Arbetsprocessen som kommer finnas vid byggnationen av 

ett hus är, “löjligt enkel” säger VD:n (VD, J. Tjernell, personlig kommunikation, 2017-12-07) 

och fortsätter beskriva processen som något som passar för alla oavsett tidigare erfarenheter, 

tidigare kunskap eller arbetskapacitet.  

Husmuttern kommer på sikt att implementera ett flertal olika arbetsstationer för att på ett funkt-

ionellt sätt uppnå de resultat som finns för varje station samt att skapa sig en förståelse rådande 

de krav som finns och kontinuerligt vidareutveckla dem. De behöver utforma processer som 

skapar mervärde och som är effektiva och bidrar till förbättringar. VD:n (VD, J. Tjernell, per-

sonlig kommunikation, 2017-12-07) säger att företaget med flit ska göra systemet överbemannat 

för att på så sätt se till att ingen blir överarbetad och att om någon behöver sluta tidigare för dagen 

går det utan att företaget blir lidande. Dessutom ska alla arbetare få lära sig alla olika stationer 

som finns i företaget för att på så sätt få göra olika arbetsuppgifter, slippa ett enformigt och 

monotont arbete och att någon annan kollega då kan hoppa in och ta över för en sjuk medarbetare 

vid behov. Dock säger han att en person aldrig under några omständigheter får jobba ensam. 

(VD, J. Tjernell, personlig kommunikation, 2017-12-07). 

5.4.5 Förbättringar 

Vid ett införande av principen behöver Husmuttern ta i beaktning att det ställs stora krav på dem, 

både internt och externt, för att deras framgång ska bestå. De kommer ständigt behöva uppdatera 

sina medarbetares kunskap och inspirera till ansvar för att förnya och förbättra sin konkurrens-

fördel. Målet Husmuttern bör ha i sikte är att finna den bästa vägen för utveckling som alltid 

bidrar till förbättringar och om de skulle lyckas med sina förbättringar skulle det bland annat 

kunna leda till ett högre värde för företaget. En av de utmaningar som Husmuttern kan stå framför 

är hur de ska åstadkomma ett system som kan avleda och avgränsa dem från att inte ta fel riktning 

och/eller välja fel alternativ. (SIS, 2015). 

5.4.6 Faktabaserade beslut 

Ett företag uppnår lättare önskat resultat genom att basera sin analys och utvärdering på insamlad 

information samt att grunda ett beslut på tydlig och noggrann analys av informationen. Däremot 

får de inte glömma att ett beslut kan till viss del vara komplext och kan kräva åsikter och syn-

punkter av en oberoende part. (Domingues & Fonseca, 2016). 

De beslut som Husmuttern fattar följer riktlinjer som finns, det vill säga att företaget alltid ska 

ha ett underlag bakom sig och vara analyserat och utvärderat för att ge bästa förutsättningarna 

för att beslutet är rätt. Å andra sidan får de inte glömma bort att ibland kan åsikter utifrån behövas 

för att ge en rättvis bild av ett beslut. (Wilson & Campbell, 2016). 

5.4.7 Relationshantering 

Husmuttern behöver värdera de kunder, leverantörer och intressenter som finns, vilket även kan 

ses som de viktigaste delarna för att de ska överleva, på grund av att de behöver ta tillvara på den 

informationen de får av sina leverantörer och kunder. (Wilson & Campbell, 2016). 

5.4.8 Revisionschecklista     

Efter att Husmuttern gått igenom alla sju ISO-principerna, och innan de kan certifiera sig, behö-

ver de, till exempel med hjälp av revisionschecklistan, uppfylla de krav som finns och kan då 

bocka av dem. Listan är ett stödmaterial för Husmuttern att rätta sig efter, ger dem en riktning 

att följa, kunskap om vad som behövs göras och vilka krav som ska uppfyllas. Genom att Hus-

muttern tar hjälp av revisionschecklistan, som är ihopsatt med standarden, garanterar dem sig att 
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standardens krav uppfylls. Husmuttern får även en uppenbar bild av hur de ska gå tillväga för att 

uppfylla kraven samt att de får en överskådlig bild av företagets nuvarande läge. (SIS, 2016). 

5.4.9 Sammanfattning 

För att sammanfatta ovanstående stycken har Husmuttern ett bra tänk vad gäller ISO och 

kvalitetsledningssystem, dock behöver de dokumentera sina tankar kring de sju 

principerna och hur de ska komma till steget att kunna införa standarden i 

företaget. 

En central del i kvalitetsledningssystemet är att involvera sina anställda, för att göra alla delakt-

iga, att vidhålla anställdas kunskap och kompetens samt rätt utbildning vid rätt arbetsstation (Do-

mingues & Fonseca, 2016). Husmuttern behöver ha förståelsen för vikten av att ha en bra ledare 

och ledarskap på grund av den kunskap och det värde det ger för företaget samt för de anställdas 

engagemang och trevnad. Om Husmuttern har engagerade medarbetare gynnar det båda parterna 

och skapar ett mervärde på så sätt att medarbetarna trivs på arbetet och företaget, och därmed 

hoppar exempelvis inte medarbetarna av ett pågående projekt. (Wilson & Campbell, 2016).  

Genom att använda sig av en bra processinriktning ser Husmuttern till att ständigt skapa effektiva 

arbetsprocesser som ger resultat. Om de jobbar med sina arbetsprocesser för att ständigt utveckla 

sig, måste de även se till att jobba med deras förbättringar för att kunna uppnå framgång, både 

internt och externt. (Domingues & Fonseca, 2016). Då uppdaterar företaget samtidigt kunskapen 

och kompetensen hos medarbetarna. Målet är att finna den bästa och mest lämpade vägen för 

utveckling. (SIS, 2015).  

Om Husmuttern baserar sina beslut på analyserad information åstadkommer de snabbare ett re-

sultat, enligt Domingues och Fonseca, (2016). Det är också helt okej att ta emot utomstående 

hjälp för att kunna ta ett svårt beslut. (Wilson & Campbell, 2016). 

Husmuttern måste ha en bra kommunikation med sina kunder för att alltid kunna leva upp till 

deras krav och önskemål. Om företaget ser till att ha en bra relation och kommunikation med 

deras kunder och leverantörer kan värdefull kunskap utbytas och kan hjälpa företaget att be-

stämma saker så som deras policyer. (Wilson & Campbell, 2016). 

Husmuttern behöver återigen tänka igenom standarden så att de kan införa den på ett välplanerat 

och väl genomtänkt sätt. Certifieringen av standarden är Husmutterns bevis på att de lever upp 

till den nivå av kvalité som standarden har satt. Genom att alltid jobba mot att tillfredsställa 

kundens behov ökar chanserna att stärka varumärket och öka kvalitén. (SIS, u.å.c). För att lyckas, 

samt underlätta genomförandet av en ISO-certifiering, bör Husmuttern använda sig av någon 

slags förbättringsmodell såsom SWOT eller PDSA, detta kan även hjälpa till att hantera möjliga 

risker och problem som kan dyka upp senare i företaget. 

Det viktigaste för Husmuttern är att allmänt se över hur de vill att företaget ska fungera, styras 

och utvecklas för att sedan dokumentera det och tydliggöra en plan för hur de ska kunna efterleva 

denna plan.  
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 SLUTSATSER 

Under detta kapitel presenteras de slutsatser som har dragits utifrån de frågeställningar som stu-

dien baserats på. 

 

6.1 UTMANINGAR FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INFÖR IMPLEMENTE-

RINGEN AV ISO 9001 
Den största utmaningen för ett företag vid ett införande av ett kvalitetsledningssystem är att hitta 

rätt information om hur ett införande ska gå till. När väl informationen finns behöver företaget 

dokumentera de sju ISO-principerna och arbeta sig framåt därifrån. Det är inte ett lätt arbete att 

bli certifierad inom ISO, det är både kostsamt och är tidskrävande. För ett tidigare ej certifierat 

företag är den största utmaningen att det inte finns mycket underlag på de principer och punkter.  

Mycket av det som ska dokumenteras har Husmuttern tidigare inte berört genom dokumentation, 

arbetssätt eller funderingar och måste därför tänkas igenom noggrant innan dokumentationspro-

cessen kan påbörjas. De steg och punkter som måste finnas med i en implementering av ett kva-

litetsledningssystem, som ISO 9001, kommer inte bara att ta tid att dokumentera, det kommer 

även ta tid att tänka igenom hur man som företag faktiskt vill att det ska och gå till. Hur vill en 

chef att ledarna ska bete sig och agera i företaget? Hur ska chefen få ledarna att bete sig som 

önskat? Hur ska chefen veta att ledarna vet hur de ska agera i olika situationer? Det är många 

frågor och funderingar att gå igenom och kan kännas överväldigande från en början, då är det 

extra viktigt att Husmuttern bör ha i åtanke att detta ledningssystem ska ta uppemot ett år att 

genomföra, vilket gör att om man ser det ur det perspektivet, förstår man att allting ska studeras 

noggrant och genomtänkt. 

Utmaningarna som små och medelstora företag står inför är att kunna hantera följande punkter 

(SIS, u.å.c): 

 För att få tydliga och likartade rutiner 

 För att lösa ofta återkommande problem 

 Hela företaget blir involverat 

 För att minska verksamhetens svinn och avfall 

 För att öka engagemanget och arbetsmoralen hos både ledningen och medarbetare 

 Förbättra affärsresultat genom förbättrade processer och produktkvalitet 

 För att få en ökad kundtillfredsställelse, varumärket stärks 

 För att förbättra sin riskhantering inom företaget. 

6.2 HUR KAN FÖRETAG HANTERA UTMANINGARNA INFÖR EN IMPLEMENTE-

RING? 
Utmaningarna som ett företag ställs inför, bör innan implementeringen startar, vara tydlig utfor-

made så att de vet hur de ska hantera olika, tänkbara situationer. Ett företag behöver under hela 

genomförandeprocessen hålla sig till de rutiner som utformades i början, för att på lättast sätt 

följa den uppstaplade vägen samt om företaget stöter på problem behöver det finnas tydliga och 

lättförståeliga lösningar som alltid används, för att skapa sig en rutin vad gäller de återkommande 

problemen. 
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För att bemöta dessa utmaningar behöver företaget vara noggranna och pålästa om de områden 

de vill certifiera, de kan bland annat läsa standarden som finns för de valda områdena. De kan 

även be om hjälp, anlita en konsult eller se till att ha kunskap om vad ett kvalitetsledningssystem 

handlar om, innan man sätter igång och försöker påbörja en dokumentation av de handlingar som 

redan finns. Eftersom införandet av en standard är ett omfattande och tidskrävande arbete bör 

ISO-certifieringen ske stegvis, så att företaget får med alla de delar som behövs och att doku-

mentationen för varje princip blir grundlig utförd från början. (SIS, u.å.c). 

Det är en central del i kvalitetsledningssystemet att involvera sina anställda, så att alla blir del-

aktiga, att vidhålla anställda med kunskap och kompetens samt rätt utbildning vid rätt arbetsstat-

ion. Det gäller även att placera rätt person vid rätt plats och process, vilket skapar ett mervärde 

för processen och företaget, samt att lära medarbetarna de olika arbetsstationerna. (SIS, u.å.c). 

Genom att jobba med förbättringar uppnås framgång, både internt och externt, samt att företagen 

uppdaterar kunskapen och kompetensen hos medarbetarna. Målet är att finna den bästa och mest 

lämpade vägen för utveckling. (SIS, u.å.c). 

Under hela processen får företaget inte glömma bort sina kunder och leverantörer, de behöver 

vidhålla den goda kontakten, detta genom att vara uppmärksamma på förändringar eller kom-

pletterande krav av kunden. Företag måste även ha en bra kommunikation med sina kunder för 

att alltid kunna leva upp till kundernas krav och önskemål, samt se till att de ledare som finns i 

företaget förstår och för vidare engagemangen. (SIS, u.å.c). 

Om ett företag vill försäkra sig om att deras anställda ställer sig positiva till en certifiering, bör 

det vid start av implementeringen säkerställa att de anställda är med på vad som kommer ske 

inom en snar framtid. Detta gör företaget bäst genom att kontinuerligt informera, uppdatera och 

involvera sina anställda i implementeringen, på sådant sätt att de känner sig delaktiga och viktiga 

för företaget. Företaget behöver även under hela processen jobba med att leverera exempelvis 

material som håller sig till en viss typ av nivå (efter vad standarden säger), vilket leder till att 

minska deras bortfall av olämpligt material. Engagerade medarbetare trivs på arbetsplatsen och 

tycker att det är roligt att komma till jobbet för att arbeta, vilket leder till att företaget drar nytta 

av deras glädje och välmående, vilket även gynnar företaget på det sättet att en positiv medarbe-

tare med ett bra välmående levererar bra produkter och tjänster. (SIS, u.å.c). 

Den avslutande och kanske viktigaste utmaningen ett företag ställs inför är vilka risker som finns 

från början och vilka risker företaget kommer att stöta på under vägen, samt hur de kommer att 

hantera och bemöta dessa. (SIS, u.å.c).  
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 REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE 

Här kommer listas de rekommendationer som författarna har till Husmuttern för ett fortsatt ar-

bete med att implementera ISO 9001. Det kommer även att presenteras de tankar och funde-

ringar samt förslag till fortsatt forskning inom området som författarna har kommit på under 

arbetets gång. 

 

Författarna vill ännu en gång poängtera vikten av varför man ska certifiera sig – att detta är ett 

bevis på att företaget håller sig till hög nivå av kvalité – och hur viktigt det är att ha förståelsen 

av att införandet ska vara väl planerat och genomtänkt. Genom att förstå att genomförandet av 

ett kvalitetsledningssystem kommer att ta tid och genom att inte stressa fram ett projekt kommer 

det att gynna företaget med alla fördelar som hör till ISO 9001. Om Husmuttern håller sig till 

följande rekommendationer, bland annat att kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten, 

är trovärdigheten större att de tillfredsställer kundernas krav och önskemål. Det mest optimala är 

att hantera olika risker, hot och problem på samma sätt, vilket Husmuttern kommer att göra om 

de implementerar och följer kvalitetsledningssystemets paragrafer. Det gynnar även Husmuttern, 

om de håller sig till rekommendationerna, att deras varumärke blir starkare och det blir lättare 

för dem att konkurrera mot större företag. Trots allt detta vill författarna igen poängtera att Hus-

muttern behöver ha stor förståelse för att certifieringen tar tid och att det kostar pengar.  

Författarna har endast gjort ett underlag inför en implementering av kvalitetsledningssystemet 

och ett fortsatt arbete för företaget. Just nu är ingenting implementerat, vilket betyder att alla 

dessa punkter som författarna har tagit upp måste gås igenom av VD:n för Husmuttern och sedan 

dokumenteras och implementeras. Prioritering för Husmuttern blir att tydliggöra en plan som de 

kan leva upp till och sedan börja dokumentera vart de står under de sju principerna.  

Nästa steg för företaget vid ett fortsatt arbete är att sätta sig in i de dokumentationer som Hus-

muttern har samt att börja skriva/fylla på de dokument som de saknar. Att bli certifierad innebär 

en massa olika kriterier som är listade i denna studie och dessa kriterier måste besvaras i doku-

ment som då ska intyga att Husmuttern jobbar med fokus på till exempel kundens bästa, att de 

använder det bästa materialet och att de har de bästa förutsättningarna. Det är ett bra tillfälle att 

sitta med dokumentationen inför ISO 9001 för att få koll på hur det ser ut i företaget och vad som 

behöver göras för att kunna bli så bra som möjligt. När dokumentationen påbörjas är det även 

bra att ta hjälp av förbättringsmodellen PDSA och SWOT, som hjälper till att göra en tydlig plan 

för det fortsatta arbetet och definiera företaget styrkor, svagheter, hot och möjligheter.  

Därför rekommenderar författarna att Husmuttern börjar dokumentera den informationen som 

finns i kriterierna listade i studien ovanför. Ju mer text som skrivs ned, desto lättare kommer ett 

fortsatt arbete att bli för de som ska implementera och säkerställa att Husmuttern jobbar efter 

dessa kriterier. 

När Husmuttern fått ner sina åsikter på papper och börjar närma sig en certifiering kan de ta hjälp 

av revisionschecklistan och bocka av de saker de gjort och stämma av vad som finns kvar att 

göra och då kan VD:n, om han har tänkt fortsätta arbetet på egen hand, ta hjälp av utbildningar 

som SIS håller i för att skapa sig en egen uppfattning av ISO och omfattningen.   
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 DISKUSSION 

Nedan följer diskussionen för de problemformuleringar som presenterats. En diskussion kring 

de metoder som studien använt sig av utifrån den teori som samlats in, för att till kunna redo-

göra för resultatet och till sist fortsatta rekommendationer för arbetet. 

 

Studien har varit svår att genomföra, då det var problematiskt att hitta relevant information och 

tydliga direktiv för hur man ska göra en implementering av ISO standarden på ett företag som 

ännu inte har en ISO standard. De böcker och skrifter som använts i studien har hjälpt en hel del, 

dock har informationen (speciellt det som kommer från SIS) varit svårtolkat och författarna har 

fått läsa lite “mellan raderna” för att försöka tolka vad det är de vill säga. Författarna har upplevt 

det som fel taktik att använda när det handlar om en så pass stor investering och så stort arbete 

som det är att arbeta med implementationen.  

Det finns ingen direkt tydlig dokumentation om vilka steg man skulle behöva gå igenom för att 

nå målet att ha implementerat kvalitetsledningssystemet ISO 9001, utan mycket av den inform-

ation som finns är tvetydig och man får läsa lite mellan raderna för att försöka förstå vad det är 

som man måste göra/ha för information. Detta betyder att denna studie inte har gått in lika mycket 

på djupet som författarna hade velat, utan har mest fått skrapa lite på ytan för att sätta ihop en 

allmän text om vad det är standarden står för och vad som rent generellt behövs för att imple-

mentera ett kvalitetsledningssystem. Mycket information har samlats in och sammanställts väl-

digt generellt vad gäller bland annat de sju ISO-principerna. Alla företag är olika och kommer 

alla att ha olika varianter av vad de behöver inkludera i deras implementering, men rent allmänt 

har informationen som samlats in, samlats in just för att det ska kunna appliceras på ett bredare 

område av organisationer. 
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Bilaga A – intervjufrågor till Mektig Technology Group 

1. Hur skulle du definiera ISO standarden 9001? 

2. Vilka råd kan du ge för att studien ska påbörjas? 

3. Vad anser du är viktigast för oss (studenterna) till att börja med? 

4. Vad är det för information Husmuttern behöver bidra med till studien? 
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BILAGA B – Intervjufrågor till Husmuttern 

 1. Vad har Husmuttern dokumenterat vad gäller:  

a) kundfokus,  

b) ledarskap,  

c) medarbetarnas engagemang,  

d) processinriktning,  

e) förbättringar,  

f) fakta baserade beslut. 

2. Hur ska det uppnå dokumentationen gällande: 

a) kundfokus,  

b) ledarskap,  

c) medarbetarnas engagemang,  

d) processinriktning,  

e) förbättringar,  

f) faktabaserade beslut? 
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Bilaga C – PDSA-cykeln 
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Bilaga D – SWOT-analys  
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Bilaga E – Revisionschecklistan

Organisationens förutsättningar: 

 Att förstå organisationen och dess förut-

sättningar 

 Att förstå intressenters behov och för-

väntningar 

 Att bestämma kvalitetsledningssyste-

mets omfattning 

 Kvalitetsledningssystemet och dess pro-

cesser 

Ledarskap 

 Ledarskap och åtagande 

 Allmänt 

 Kundfokus 

 Policy 

 Upprättande av kvalitetspolicy 

 Kommunikation av kvalitetspolicy 

 Roller, ansvar och befogenheter inom or-

ganisationen 

Planering 

 Åtgärder för att hantera risker och möj-

ligheter 

 Kvalitetsmål och planering för att uppnå 

dem 

Stöd 

 Resurser 

 Allmänt 

 Personella resurser 

 Infrastruktur 

 Processmiljö 

 Resurser för övervakning och mätning 

 Organisationens kunskap 

 Kompetens 

 Medvetenhet 

 Kommunikation 

 Dokumenterad information 

 Allmänt 

 Skapande och uppdatering 

 Styrning av dokumenterad information 

Verksamhet 

 Planering och styrning av verksamheten 

 Krav avseende produkter och tjänster 

 Kommunikation med kund 

 Kommunikation med kund 

 Bestämning av krav på produkter och 

tjänster 

 Granskning av krav på produkter och 

tjänster 

 Ändring av krav på produkter och tjäns-

ter 

 Konstruktion och utveckling av produk-

ter och tjänster 

 Allmänt 

 Planering av konstruktion och utveckl-

ing 

 Underlag för konstruktion och utveckl-

ing 

 Styrning och kontroll av konstruktion 

och utveckling 

 Resultat av konstruktion och utveckling 

 Konstruktions- och utvecklingsänd-

ringar 

 Styrning och kontroll av externt tillhan-

dahållna processer, produkter och tjäns-

ter 

 Allmänt 

 Typ och omfattning av styrning och kon-

troll 

 Information till externa leverantörer 

 Framställning av produkter och utfö-

rande av tjänster 

 Styrning och kontroll vid framställning 

av produkter och utförande av tjänster 

 Identifikation och spårbarhet 

 Kunders eller externa leverantörers 

egendom 

 Bevarande 

 Aktiviteter efter leverans 

 Styrning och kontroll av ändringar 

 Frisläppning av produkter och tjänster 

 Styrning och kontroll av avvikande pro-

cessresultat 

Utvärdering av prestanda 

 Övervakning, mätning, analys och utvär-

dering 

 Allmänt 

 Kundtillfredsställelse 
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 Analys och utvärdering 

 Intern revision 

 Ledningens genomgång 

 Allmänt 

 Underlag för ledningens genomgång 

 Resultat av ledningens genomgång 

Förbättringar 

 Allmänt 

 Avvikelse och korrigerande åtgärd 

Ständig förbättring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


