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ABSTRACT  

 

This study examines whether a quality management of type ISO9001 improve the profitability 

of a small- to medium size manufacturing company. The study also presents the process 

mapping carried out on behalf of the Company Södergrens Br. Metallindustri AB in Eskilstuna. 

The study is the last part in the Master of Science program - Innovation, Production & 

Logistics at Malardalen University. 

 

The thesis is mainly based on a literature review and a case study at Södergrens Br. 

Metallindustri AB. The literature describes why companies today use quality management 

system, and what the research conducted in the field drawn conclusions about the relationship 

between profitability and quality management. The case study includes both interviews and 

observations where the investigated processes' flows were followed and documented. 

Interviews were done with the CEO of the company to investigate what impact the quality 

management system - ISO9001 had at the company so far, which were studied regarding to 

some of the hypotheses Levine & Toffel (2010) uses in the study of the quality management 

system's impact on the business. 

 

The results of the study showed that ISO9001 have a great impact on the businesses of the 

examined type, which is a small to medium-sized businesses. Increased market presence, 

quality improvements and more effective processes are the main reasons why the study to 

ISO9001 contributes to increased profitability in companies of this type. Finally, the process 

mapping conducted on Södergrens Br. Metallindustri AB presents as a part of the result, which 

obtained ISO9001 to become a part of the daily work at the company. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: ISO9001, Quality Management System, small- to medium size companies, 

Profitability, Manufacturing. 
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SAMMANFATTNING 

 

Denna studie granskar huruvida ett kvalitetsledningssystem av typen ISO9001 förbättrar 

lönsamheten hos ett tillverkande litet- till mellanstort företag. Dessutom presenteras den 

processkartläggning som genomförts på uppdrag av Företaget Södergrens Br. Metallindustri 

AB i Eskilstuna. Studien är det sista momentet inom Civilingenjörsprogrammet - Innovation, 

produktion & Logistik på Mälardalens högskola.  

 

Uppsatsen bygger i huvudsak på en litteraturstudie samt en fallstudie på Södergrens Br. 

Metallindustri. Litteraturstudien beskriver varför företag idag använder sig av 

kvalitetsledningssystem i hög utsträckning och vad forskningen som bedrivits på området 

dragit för slutsatser angående sambandet mellan lönsamhet och kvalitetsledningssystem. 

Fallstudien består av intervjuer och observationer där de undersökta processernas flöden följts 

och dokumenterats. Intervjuer genomfördes med Företagets VD för att undersöka vilken 

påverkan kvalitetsledningssystemet ISO9001 haft på företaget, vilket studerades med hänsyn 

till några av hypoteserna Levine & Toffel (2010) använder sig av i sin studie om 

kvalitetsledningssystemets påverkan på företag.  

 

Resultatet av studien visar att ISO9001 har stor på påverkan på företag av den undersökta 

typen, små- till medelstora företag. Ökad marknadsnärvaro, förbättrad kvalitét och effektivare 

processer är de främsta anledningarna enligt studien till att ISO9001 bidrar till ökad lönsamhet 

i företag av denna typ. Avslutningsvis presenteras den processkartläggning som genomförts på 

Södergrens Br. Metallindustri som en del av resultatet, vilken fått ISO9001 att bli en del av det 

dagliga arbetet på företaget samtidigt som onödiga operationen blivit synliga.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: ISO9001, Kvalitetsledningssystem, små- till medelstora företag, lönsamhet, 

tillverkning. 
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1. INLEDNING 

 

Här beskrivs en inledande beskrivning där bakgrunden till den problematik som valts att 

studeras presenteras. 

 

Somliga menar att ISO 9001 till stor del har blivit ett rent marknadsföringsverktyg för företag 

inom tillverkningsindustrin och kvalitetsledningssystemets förmåga att skapa ökad lönsamhet i 

företag sägs inte vara fastställd. Denna studie undersöker med en kombinerad fallstudie och 

litteraturstudie huruvida en ISO 9001-certifiering skapar ökad lönsamhet i ett tillverkande 

företag, och om det är möjligt att kvalitetsledningssystemet kan få en sådan innebörd att 

verksamheten utvecklas i positiv bemärkelse med en processkartläggning.  

 

1.1. Bakgrund 

 

George (2010) menar att dagens industrier ställs inför allt hårdare utmaningar då högre krav på 

kvalitet och marknadsföring ställs, mycket på grund av den ekonomiska kollapsen under 2008-

2009. Han beskriver hur de allra flesta branscher berördes av krisen i form av minskad 

orderingång och minskade intäkter. Detta ledde till en generell vilja att minska kostnader hos 

den breda massan företag som instinktivt ville minska omkostnader och göra nedskärningar 

som inte alltid var ordentligt förankrade i ordentliga utredningar och fakta. Det finns således en 

risk för industrier och andra organisationer att fatta ogrundade och kortsiktiga beslut som skulle 

kunna äventyra deras ställning på marknaden och med de traditionella kostnadsbesparande 

åtgärderna finns risk att viktiga affärsmöjligheter går förlorade. George M (2010) beskriver 

vidare sambandet av att arbeta med långsiktigt kvalitetsarbete tillsammans med 

processorienterade verktyg som ger en konkurrensfördel på lång sikt gentemot andra aktörer på 

marknaden samtidigt som den egna organisationen utvecklas och blir mer effektiv och 

kvalitativ. 

  

Ragothaman & Korte (1999) visar i sin studie vilka effekter kvalitetscertifieringar som 

ISO9000 kan ha på ett mindre företag. Respondenterna i studien var överens om att ISO-

certifieringar hade positiv inverkan på företagen i form av förbättrad dokumentation, 

marknadsföring och exportpotential.  Dessutom var respondenterna överens om att 

implementering av kvalitetscertifiering av denna typ förbättrade relationerna mellan kunder och 

leverantörer.  Sousa-Poza, et.al. (2009) Bekräftar fördelarna med ett välfungerande 
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kvalitetsledningssystem men understryker samtidigt farorna i att endast se ISO 9001 som ett 

dokumentationssystem. För att framgångsrikt utveckla och genomföra ett 

kvalitetsledningssystem krävs det att nuläget, och vägen till det önskade tillståndet är väl 

definierat.  

 

Företaget 

Södergrens Metallindustri Br. AB Är en legotillverkande leverantör av plåtdetaljer och 

metallartiklar. Företaget sysselsatte drygt 20 personer och omsatte 19 miljoner (2014). 

Företaget inledde en mer expansiv utveckling under 2003 och har sedan dess kontinuerligt ökat 

sin omsättning och antalet anställda. 2007 omnämndes Södergrens som Gasellföretag och 2013 

tillsattes en för familjen utomstående VD för att ge en ny dimension till företaget. Företaget 

kan definieras som ett legotillverkande företag i storleken litet- till mellanstort, baserat på 

antalet anställda och omsättning.  

 

Företaget betraktades lämpligt för studien då det under de senaste åren intagit ett mer expansivt 

förhållningssätt där de aktivt arbetar med att utveckla verksamheten med ISO 9001 som grund. 

Den första certifieringen utfärdades 2005, då såg företagsledningen ISO 9001 som ett 

marknadsmedel till största del. Att kunna studera hur utvecklingen sett ut i företaget sedan 

arbetet med ISO 9001 intensifierats har gjort att företaget bedömts särskilt passande för 

studien.  

 

1.2. Problemformulering 

 

Att vara legoleverantör av plåtdetaljer till ett stort antal varierande kunder ställer stora krav på 

flexibilitet såväl i produktionsprocessen som i den övriga organisationen. Företaget har de 

senaste åren genomgått en expansion där såväl antalet anställda som omsättning ökat markant. 

ISO 9001-certifieringen förändras regelbundet vilket i sin tur ställer krav på att företag har god 

kännedom om hur rutiner och processer i företaget ser ut, för att snabbt kunna förändra och 

anpassa verksamheten efter certifieringens förändringar. Det gör arbetet med att kartlägga 

processer viktigt och det förklarar varför behovet av en mer ingående kartläggning av 

företagets olika processer blivit nödvändig. Processernas innehåll och rutiner bör finnas tydligt 

beskrivna för att nya och befintliga anställda ska få en ökad förståelse för hur arbetet ska 

bedrivas och för att förstå processernas funktion i verksamhetens helhetsbild. Delade meningar 

råder dessutom vilken påverkan ISO 9001 har på ett företag, och hur arbetet med ett 
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kvalitetsledningssystem där man med en intern drivkraft skapar ökad lönsamhet i verksamheten 

kan se ut. För att kunna motivera användandet av ISO 9001 som kvalitetsledningssystem i 

mindre tillverkande företag ansågs en studie vara viktig där faktorer som har påverkan på 

lönsamheten i ett företag undersöks och hur de påverkas av en ISO 9001 certifiering. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

 

Genom att undersöka alla processerna inom en mindre lego-tillverkande industri, med vikt på 

den produktionstekniska processen skulle en kartläggning av nuläget åskådliggöras 

tillsammans med en studie, vilken skulle avhandla ett kvalitetsledningssystems påverkan på 

lönsamheten. Syftet var att på det studerade företaget visualisera och definiera processernas 

betydelse, samt skapa tydliga ramar för hur arbetet i de olika processerna skulle genomföras 

och styras.  

 

Målet var att skapa ökad effektivitet och kvalitet inom processerna med hjälp av en 

processkartläggning, där de optimerades inför den kommande kvalitetsrevisionen. Ett annat 

mål var att bidra med ökad förståelse för hur lönsamheten påverkas av användandet av ett 

kvalitetsledningssystem av typen ISO 9001. 

 

-Skapar ISO9001 ökad lönsamhet i ett litet-till mellanstort företag? Hur kan då 

kvalitetssystemet ISO 9001 bli ett effektivt verktyg för att öka lönsamheten hos ett mindre 

tillverkande företag? 

 

- Hur kan företag kartlägga processer i  mindre legotillverkande metallindustrier, med avsikt 

att underlätta för uppdateringar i kvalitetssystemet och ge ISO9001 - certifieringen ett utökat 

värde för det dagliga arbetet?  

 

1.4. Avgränsningar  

 

Examensarbetet har fokuserat på en studie av processer på ett litet legotillverkande företag 

beläget i Eskilstuna. Fokus kommer att ligga på den produktionstekniska processen där en 

djupare studie görs; de övriga processerna åskådliggörs på ett övergripande sätt för att ge en 

helhetsbild och sätta den primära processen i ett sammanhang. Studien omfattade 20 veckor där 
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regelbundna besök på företaget genomfördes för att inhämta information för den studie som 

bedrevs på företaget.   
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2. ANSATS OCH METOD 

 

I detta kapitel beskrivs hur information samlats in och hur den dokumenterats för att för att ge 

underlag till studien. Här beskrivs dessutom hur examensarbetets struktur sett ut.  

 

Examensarbetet är skrivit som den avslutande delen av Civilingenjörsexamen i Produkt och 

Processutveckling med inriktning ”Innovativ Produktion” vid Mälardalens Högskola. 

Rapporten är en redogörelse för hur studien tillika examensarbetet gått till. Examensarbetet är 

skrivet på uppdrag av Södergrens Br. Metallindustri som är legoleverantör av plåtdetaljer. För 

att kartlägga den produktionstekniska- processen och besvara frågeställningen gällande 

sambandet mellan ISO 9001 och lönsamhet i verksamheten genomfördes både en 

litteraturstudie och en kvalitativ fallstudie. Primärdata från fallstudien bestod av direkta 

observationer och intervjuer. Data från tidigare revisioner, interna styrdokument användes 

också för att skapa den helhetsbild som krävdes för att ge förståelse för verksamheten. Detta för 

att knyta an den produktionstekniska processen till den övriga verksamheten. 

 

2.1. Angreppssätt 

 

Den inledande delen av examensarbetet bestod i att skapa en förståelse för problemområdet på 

det berörda företaget. Vid ett första möte med handledaren på företaget diskuterades 

problematiken och bakgrunden till arbetet. En preliminär projektbeskrivning togs fram 

tillsammans med handledaren på företaget, denna vidarebefordrades till den av högskolan 

utsedde handledare som i sin tur gav sina synpunkter för att kvalitetssäkra syftet med studien ur 

ett mer vetenskapligt perspektiv. Sedan gjordes en mindre inledande litteraturstudie inom 

ämnet för att få en bild av hur tidigare forskning inom ämnet bedrivits och med vilka resultat. 

Därefter skapades en lämplig arbetsgång som ansågs passande för att besvara de specificerade 

frågeställningarna. Detta gjordes i samråd med högskolans och företagets handledare och 

sammanställdes i en så kallad planeringsrapport.  

 

Datainsamlingen på företaget påbörjades varefter arbetsmetoden bestämts och pågick i tre 

månader då regelbundna besök på företaget genomfördes. Dessa besök innehåll både intervjuer 

och direkta observationer där relevant data för att besvara frågeställningarna samlades in. För 

att få en övergripande förståelse för verksamheten genomfördes observationer där varje 

avdelning och process av verksamheten studerades. En grundläggande beskrivning med ett 

flödesschema skapades över de övriga processerna för att ge läsaren en översiktsbild över 
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verksamheten för att belysa de fokuserade processernas inverkan på helheten och samspelet i 

den totala verksamhetsbilden. Därefter koncentrerades arbetet till offert- och 

beredningsprocessen även kallad den produktionstekniska- processen då främst denna avsågs i 

frågeställningarna och den bakgrundsbeskrivning av problematiken som låg till grund för 

studien. Personer som ledde arbetet i den produktionstekniska processen intervjuades under 

flera tillfällen för att förstå hur arbetet bedrivs i processen.  

 

För att besvara frågeställningen om lönsamhet har företagets VD intervjuats vid ett särskilt 

tillfälle med fokus på sambandet mellan lönsamhetsutvecklingen i företaget efter att ISO9001 

certifieringen slutförts 2005.  

 

Parallellt med datainsamlingen på företaget har en litteraturstudie genomförts. Denna bestod i 

en blandning av vetenskapliga artiklar och böcker som studerats och där lämpliga slutsatser 

dragits baserat på den då pågående datainsamlingsprocessen på företaget. För att verifiera den 

intervjustudie beträffande verksamhetens reaktion på ISO9001 har stor del av teoridelen 

behandlat just detta ämne, där resultatet av litteraturstudien sedan jämförts med resultatet av 

intervjustudien i analyskapitlet. Litteraturen har gett författarna en objektiv förståelse för 

specifika arbetsmetoder och verktyg som varit relevanta för studien. Forskningspublikationer 

har skapat en bild över vilken forskning som bedrivits på området och vilka slutsatser andra 

forskare dragit av liknande studier.  

 

Fallstudien på företaget tillsammans med litteraturstudien har gett material för att besvara 

frågeställningarna som ställts i det inledande kapitlet. Dessa presenters i resultatdelen där en 

uppdaterad processkartläggning presenteras i form av flödesdiagram, utformade med företagets 

egenutvecklade utseende tillsammans med en redogörelse för om, -hur lönsamheten i 

verksamheten kan öka genom ett väl fungerande kvalitetsledningssystem. I den avslutande 

delen av rapporten analyseras resultatet varefter slutsatser och diskussioner presenteras.  
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Figur 2: Illustration över studiens arbetsgång. (iterativ)  
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2.2. Ansats 

Det finns flera olika typer av angreppssätt när studiens metod ska utses. Detta kallas för 

paradigm och det finns flera olika typer av dem. Typen varierar med ämnesområdet och valet 

av forskningsfråga. Positivismen och Hermeneutik är två vanligt förekommande paradigm. 

Positivismen används mest inom naturvetenskap och vårdvetenskapen där fokus ligger på att 

visa objektiv fakta om hur någonting är, och inte hur det bör vara. I hermeneutiken sätter sig 

forskaren istället sig in i det som skall undersökas och ser förhållanden i ett perspektiv utifrån 

den undersöktes situation. I metodkapitlet presenteras de designval som gjorts för den aktuella 

forskningen och vilka metoder som kommer att stå till grund för att nå det slutgiltiga resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Informationen som ligger till grund för studien är en kvalitativ fallstudie där det studerade 

företaget observerats under studien och där en kompletterande intervjustudie genomförts med 

företagets VD för att kunna besvara forskningsfrågorna på ett bra sätt. Olsson & Sörensen 

(2011) beskriver hur kvalitativ forskning utmärks av att forskaren har ihållande kontakt med 

deltagarna i studien och studien är relativt flexibel vilket gör att frågeställningarna kan vara 

förändringsbara.  

 

2.3. Informationsinsamling 
 

Intervjuer 

Beträffande ISO9001 och dess lönsamhet genomfördes en intervju på Södergrens. Denna 

genomfördes under våren 2015 och varade i en och en halv timme och spelades in med en 

diktafon. Frågorna som användes under intervjun baserades på den litteraturstudie som 

genomförts om ämnet. Från litteraturstudien och tillsammans med studiens syfte valdes olika 

ämnen ut som ansågs relevanta för att kunna besvara frågeställningarna på ett vetenskapligt 

sätt. Från dessa ämnen skapades frågor som ansågs väsentliga och där extra vikt låg vid att inte 

respondenten skulle kännas betvingade att svara på ett visst sätt.  Intervjuer som behandlade 

processkartläggningen genomfördes på ett mer ostrukturerat vis där personerna som 

intervjuades fick beskriva deras roll i processen med ett verkligt arbetsmoment som 

observerades och som vid några tillfällen spelades in med diktafon.   
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Observation  

Olsson & Sörensen (2011) menar att observationer kan vara både kvalitativa och kvantitativa 

beroende på vilket syfte de genomförs för. I detta arbete har en kvalitativ studie valts. Både för 

att skilja studien från tidigare forskning som i hög grad genomförts på ett kvantitativt plan 

vilket ger en grundlig bild av ämnet, men också för att uppdraget från företaget ansågs 

detaljerat och djupgående och då ansågs den kvalitativa studien mer lämplig. Både direkt- och 

deltagande observationer förekom för att samla in data till studien och då förekom både 

strukturerade och ostrukturerade observationer. Direkt observation innebär det som händer 

framför observatören. Om forskaren tittar på film eller på en person som utför ett arbete räknas 

som direkt observation. Deltagande observation innebär att betraktaren oanmäld deltar i en 

händelse och förhoppningsvis uppfattar den så verklig som möjligt. Vid en eventuell varning i 

förväg om observation är det inte säkert att situationen bli den samma som verkligheten. 

Observationen kan dessutom vara strukturerad eller ostrukturerad. Ostrukturerad observation 

innebär att ett större problemområde utforskas genom att inhämta så mycket information som 

möjligt om området eller fenomenet. Strukturerad observation går istället ut på att forskaren har 

ett preciserat problem som studeras genom i förväg uppsåtliga beteenden (Olsson & Sörensen, 

2011). 

 

Litteraturstudie 

En litteraturstudie har också genomförts för att validera den information som fallstudien och 

intervjustudien resulterat i. Vetenskapliga artiklar har i första hand hämtats från databasen 

”Google Scholar” och ”Discovery”. Nyckelord som ansetts centrala för studien syfte har 

använts i kombination för att nå så relevanta träffar som möjligt. Främst har termer som ”ISO 

9001”, ”Business Performance”, ”Profitablility”, ”QMS”, ”SME” och ”Quality” använts och 

kombinerats på olika sätt.  De böcker som använts har lånats från skolans bibliotek och 

Eskilstuna stadsbibliotek. 

 

Processkartläggning 

Baserat på observationerna genomfördes en processkartläggning på begäran av företaget vilken 

kan ses som en huvuddel i studien. Arbetet med att genomföra processkartläggningen 

baserades dels på litterära metoder som beskrivs i teorikapitlet under ”Kartläggning av 

processer” där observationer var en central del i arbetet att skapa en förståelse för arbetsflödet i 

verksamhetens studerade delar för att på ett fördelaktigt sätt beskrivs dem.  

Processmodell 
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Processkartornas teckensnitt var i enlighet med företagets övriga dokument, varför processer, 

dokument och övriga symboler inte fullt ut kan liknas vid en traditionell processkarta som är 

skapad enligt en särskild standard. Företagets egen modell användes på deras begäran.  

Processen är beskriven i en variant av ett så kallat simbanediagram där de blå kategori-

knapparna och dess simbana utgör de berörda avdelningarna. De feta pilarna markerar att flödet 

går från simbanan och byter avdelning.  De gula fälten är dokument och de rektangulära 

figurerna är delprocesser. De snedställda kvadraterna representerar val där ett ”ja” och ”nej” 

representeras med en grön respektive röd pil. I de fall där processer gränsar över fler 

avdelningar är det för att betona att de genomförs hos alla avdelningar som gränsas av 

processen.  

2.4. Metodkritik 

 

Validitet  

Forsberg & Wengström (2008) menar att validitet avser att beskriva studiens pålitlighet och 

kan delas upp i intern och extern validitet. Intern validitet mäter själva resultatets kvalité i en 

undersökning och en viktig del är att undvika systematiska fel i sin datainsamling. Med extern 

validitet menas hur väl resultatet speglar omvärlden eller som författarna beskriver det  

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär i vilken omfattning resultaten av en studie kommer bli samma, om likadan 

metod görs om på samma sätt. Innehar studien god reliabilitet skall läsaren kunna göra om 

samma studie och få likadana resultat. (Forsberg & Wengström, 2008). 

I denna studie har stor vikt lagts vid att behålla en god reliabilitet och validitet i alla avsnitt 

genom att samla in och analysera den inhämtade data med ett kritiskt öga. Tankesättet gällande 

metodkritik har genomsyrat arbetet där potentiella svagheter med metoden som valts 

kontinuerligt eftersökts. Svagheter har framförts i metodkapitlet och i slutsatsen. I 

litteraturstudien har stor vikt lagts vid att använda en stor variation av vetenskapliga artiklar 

och böcker för att inte binda den information som blir grundläggande för studien vid få, 

tänkbart undermåliga källor. Källor äldre än 15 år har i den mån det varit möjligt undvikits.  

Möjliga svagheter som definierats under studiens gång är framförallt det faktum att 

intervjustudien endast omfattar ett särskilt företag. Det finnas en risk att resultatet blir påverkat 

av det specifika företagets uppfattning i valda frågor. Påverkan hade möjligtvis kunnat 

reduceras om studien omfattat flera företag med samma eller liknande karaktär. 
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Analys av data 

De data som insamlats för att kunna genomföra de efterfrågade processkartläggningarna åt 

företaget har analyserats enligt en fem-stegsmodell. Enligt följande form:  

1. Skapa en grundläggande förståelse för processen genom ostrukturerad intervju och 

observation.  

2. Dokumentera informationen. 

3. Redovisa informationen för den berörda personen i processen för att säkerställa att 

informationen är rätt uppfattad.  

4. Skapa processkarta baserat på informationen.  

5. Redovisa för företagets VD för att ännu en gång säkerställa att flödets helhet stämmer 

överens med verkligheten.  

Den litteratur som inhämtats har analyserats med fokus på utgivningsår och vilka branscher 

som studierna eller böckerna varit riktade mot. Framförallt har de Internetkällor som använts 

analyserats noga med hänsyn till vilka instanser eller myndigheter som legat bakom dem, dessa 

har endast använts när de bedömts som mer trovärdiga och från en bättre utgivare än någon 

annan tillgänglig litteratur.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta avsnitt beskrivs den teoretiska delen som ligger till grund för studien som genomförts 

och således det resultat som redovisas senare i arbetet. Här redovisas resultat ifrån tidigare 

forskning, fakta ifrån läroböcker och uppslagsverk.  

 

3.1. Vad är ett Kvalitetsledningssystem? 

 

För att förstå varför företag använder sig av kvalitetsledningssystem, och hur de påverkar 

företagen bör dess innebörd redogöras för. 

 

Ett kvalitetsledningssystem är ett system som används för att kvalitetssäkra en organisation 

eller ett företags produkter och tjänster. För att lyckas med det används en kvalitetspolicy som 

ligger till grund för kvalitetsledningssystemet. I denna ingår rutiner för hur kvalitetsarbetet ska 

tillämpas i företagets olika delar, vilket sammanfattas i en så kallad kvalitetsmanual 

(Nationalencyklopedin, 2015).  

 

Swedish Standards Institute (SIS) är ett ideellt organ för att förmedla standarder i Sverige. SIS 

definierar ett kvalitetsledningssystem enligt följande: “Ett ledningssystem för kvalitet 

(Synonym: kvalitetsledningssystem) är det sätt som organisationen använder för att leda och 

styra aktiviteter med anknytning till kvalitet” (SIS, 2002). 

 

Med ett kvalitetssystem avses alltså en metod som syftar till att förbättra och styra kvalitén på 

ett företags produkter och processer. Redan under första halvan av 1900-talet skapade militära 

beställare i USA och NATO överenskommelser mellan leverantörer för att standardisera 

arbetet gällande kvalitetskontroller och metoder för att utvärdera leverantörernas 

kvalitetsarbete. Detta var embryot som lade grunden till de kvalitetsstandarder som används 

idag. Numera använder företag världen över sig av Internationella kvalitetsstandarder som i 

första hand definieras och utformas av den Internationella organisationen för standardisering 

(ISO). Den mest använda är ISO9000- serien. En viktig del i ett kvalitetsledningssystem är 

dokumentering, både när det gäller arbetsbeskrivningar för det dagliga arbetet, men också för 

att underlätta vid revisioner som uppkommer regelbundet för att kontrollera att systemet följs 

(Bergman & Klefsjö, 2001). 
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3.2. Varför använder företag sig av kvalitetsledningssystem? 

För att undersöka varför företag använder sig av kvalitetsledningssystem, och då främst ISO 

9001 redovisas forskning och litteratur som behandlar motivationskällor hos ISO-certifierade 

företag och vilka drivkrafter som driver intresset för ISO 9001.  

 

Santos, et.al. (2014) redovisar elva stycken motivationskällor som deras studie visat vara mest 

markanta hos företag som infört ISO 9001 i sin verksamhet: 

 

 Kostnadsminskning 

 Kvalitetsförbättringar (Vynaryk, 2012; Bewoor & Pawar 2010) 

 Marknadsföringsfördelar (Vynaryk 2012; Bewoor & Pawar, 2010) 

 Kundtryck (Bewoor & Pawar, 2010; Bergman & Klefsjö, 2001) 

 Konkurrenssituationen, många företag är idag certifierade (Bewoor & Pawar, 2010) 

 Förmåner som upplevs av andra företag 

 Undvika potentiella exportbarriärer 

 Utnyttja alla medarbetares kapacitet 

 Förbindelser med myndigheter och liknande 

 Förbindelser med samhället 

 Företags image 

 

Bergman & Klefsjö (2001) menar att en grundläggande anledning till att företag idag använder 

sig av kvalitetsledningssystem i större utsträckning än tidigare är att kvalitetsmedvetna företag 

kräver att deras leverantörer innehar ett fungerande kvalitetssystem, vilket stödjs av Santos, 

et.al. (2014). De menar att i den växande marknaden som råder är det viktigt att inneha en 

konkurrenskraftig roll gentemot sina konkurrenter om man vill överleva på marknaden. Då 

spelar kvalitetsledningssystem och kvalitetscertifieringen en viktig roll och beskrivs i det 

närmsta som ett måste om företaget vill bli igenkänt för sin kvalitet.  

 

Vynaryk (2012) har i sin studie kommit fram till att den viktigaste motivationskällan för att 

implementera ett kvalitetsledningssystem är att öka fokus på företagets kvalitet och dess 

kvalitetsledning. Detta spelar en viktig roll för företaget I den globala konkurrensen som råder 

och dess motivationskällor kan både vara baserat på interna och externa viljor. 
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Bewoor & Pawar (2010) redovisar i sin kvantitativa studie hur drygt 200 små- och mellanstora 

företag i Indien resonerat då de valt att införa och börja arbeta efter ett kvalitetsledningssystem 

av typen ISO 9000. Studien resulterade i fyra viktiga slutsatser gällande resonemanget och 

dessutom presenterades ett antal samband mellan införandet och företagets utveckling. 

 

1) De viktigaste anledningarna till att små till medelstora Indiska företag valde att 

implementera ett kvalitetsledningssystem var: “Bättre kvalitet och produktivitet”, “press 

från kunder”, och “locka potentiella kunder”  

2) De interna krafterna tenderar att dominera drivkraften till en ISO 9000-cerifiering. De 

externa krafterna påverkar också, men inte lika mycket som de interna. 

3) Vinsterna av att implementera kvalitetsledningssystem eller en ISO certifiering i de 

studerade företagen var: “ Kvalitetsmedvetenhet och bättre arbetsmiljö”, “kunder och 

leverantörers tillfredsställelse” “Expansion av marknaden” och “ Bättre systematik i 

processer” 

4) Flera företag väljer att förnya sina tidigare ISO -certifieringar till nya uppdaterade 

versioner.  

 

Denna slutsats bekräftas av Zaramdini (2007) som i sin kvantitativa studie låtit över 200 små 

och medelstora företag från Förenade Arabemiraten svara på en enkät gällande implementering 

och användning av kvalitetsledningssystem av typen ISO 9000. Resultatet visar att även i 

denna studie drivs företagen till större del av interna vinster, snarare än externa. Vilket Castka 

et al. (2015) belyser vikten av då deras studie konstaterat att de företag som lyckas med sitt 

införande av ISO-certifiering drivs av en intern vilja att utveckla verksamheten och dessutom 

innehar en utbredd kvalitetskultur I företaget där det är viktigare att utveckla företagets resultat 

snarare än att vara del av en internationell standard.  

 

Många av företagen som innehaft tidigare versioner av ISO 9000 har valt att förnya dem, likt 

studien i Indien. Dessutom visar studien att företagen som ett resultat av sina 

kvalitetsledningssystem förbättrat sina affärsresultat (Zaramdini, 2007;Bewoor & Pawar, 2010) 
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Verksamheter som drivs av interna skäl att skaffa en certifiering har en mer positiv uppfattning 

om hur förbättringar uppnåtts. En chef som ser certifieringen som en möjlighet att förbättra 

interna processer och system, snarare än att bara vilja få ett certifikat på väggen, kommer att få 

bredare samt positivare resultat från en ISO 9001-certifiering (Brown et.al., 1998; Psomas & 

Antony, 2015).  

 

Psomas & Antony (2015) menar vidare att kvalitetsledningssystem bildar effektivitet i kritiska 

områden i ett företag i form av inre motivation, anställdas attributer, företagets attributer, yttre 

miljö samt kvalitetssystemets attribut. Men det är inte alla av de här kritiska områdena som är 

betydande för att öka ISO 9001 effektivitet. Det är de kritiska områden som rör det inre 

företagsklimatet som har en betydande inverkan på i vilken grad ISO 9001-mål uppnås. 

 

3.3. Kritik mot kvalitetsledningssystem  

För att uppvisa en så nyanserad bild av ett kvalitetsledningssystem som möjligt har kritik mot 

kvalitetsledningssystem och ISO 9001 presenterats som en del i studien.  

 

Hoyle (2005) menar att ett kvalitetsledningssystem ibland har en tendens att bli ett 

marknadsföringsverktyg där viljan att förbättra verksamheten blir sekunder eller helt uteblir. 

Pressen från kunder och leverantörer gör att företag tar den snabbaste vägen till en certifiering 

för att få tillgång till de marknadsföringsmässiga fördelarna av certifieringen, istället för att 

fokusera på dess egentliga syfte - att förbättra kvalitén och kvalitetssäkra verksamheten.  

 

Brown et.al. (1998) belyser i sin studie problematik som flera SME (Små- och mellanstora 

företag) upplevt i samband med ISO – certifiering. Främst pekar man på den problematik som 

uppkommer då kunder och statliga instanser sätter press på SME-företag att skaffa ISO-

certifieringar men själva inte använder certifierade leverantörer. Dessutom nämns den ökade 

mängden pappersarbete och alla de extra kostnader som det innebär, vilket kommer av 

dokumentationskravet som finns med i ISO-certifieringen.  

 

Kritik gällande vissa begrepp som är vanligt förekommande i kvalitetssystem och hur de kan få 

en felaktig innebörd finns. Exempelvis används order “krav” flitigt i ISO-certifieringar. 

Bergman & Klefsjö (2001) menar att ordet krav kan förknippas med något obligatoriskt och 

strikt. Risk finns dessutom att kunders outtalade behov och förväntningar tenderar att 

förglömmas då fokus på arbetet med kvalitetsledningssystemet ökar. 
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Tarí, Molina-Azorín & Heras (2012) Menar att det finns problem i sambandet mellan de 

externa och interna vinsterna med ISO 9001 tillsammans med lönsamhet inom verksamheten. 

Man menar att det är svårt att definiera detta samband helt och att det därför går att ifrågasätta 

om ISO 9001 i sig självt verkligen leder till ökad lönsamhet. Detta beror på att man menar att 

de externa och interna vinsterna av ISO 9001 är stora och att dessa i sig självt kan leda till 

finansiell framgång som då kan ha med andra faktorer att göra som då egentligen inte tillhör 

ISO-certifieringen i sig självt men då blir triggade av certifieringen. Man menar också att det 

bara är vissa firmor som är ISO certifierade som gör bättre ifrån sig än icke certifierade, och att 

även detta samband kan ifrågasättas.  Detta stöds av Ilkay & Aslan (2012) som inte heller kan 

finna statistiskt utmärkande skillnader mellan certifierade och icke certifierade företag av 

samma typ när deras prestanda jämförs. 

3.4. ISO 

I studien ligger fokus på kvalitetsledningssystem och då främst ISO 9001 vilket motiverar en 

beskrivning av vad ISO och ISO 9001 betyder.  

 

ISO är en förkortning som står för International Organisation for Standardisation och 

organisationen är världens största utvecklare samt utgivare av internationella standarder. Den är 

uppbyggd av nationella organisationer i 163 länder med ett centralt huvudkontor placerat i 

Genève, Schweiz som samordnar nätverket. ISO är en ickestatlig organisation och därmed 

fristående som bildar en sorts kanal mellan den offentliga och privata sektorn. Även 

organisationens olika medlemmar kan delas upp i två delar där den ena delen är medlemmar 

från den privata sektorn som exempelvis fristående företag och branschorganisationer. Den 

andra delen är olika institut på regeringsuppdrag eller som en del av den statliga strukturen. 

Dessa delar arbetar tillsammans fram standarder för arbetsmetoder som gynnar både samhället 

och företagen. (ISO, 2014) 

 

ISO 9001 

ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet som är uppbyggt på den gällande utgåvan av 

kravstandarden, som just nu är ISO 9001:2008 (SIS, 2002). Systemet specificerar krav på ett 

kvalitetsledningssystem som kan användas för certifiering liksom för intern användning av 

organisationer eller kontraktsändamål.  Fokus ligger på att kvalitetsledningssystemets funktion 

ska uppfylla kundernas krav. Figur 2 förklarar detta och det är en viktig modell även om det 

inte är den enda inom ämnet. (Charles, Cianfrani & West, 2009).   
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ISO 9001 använder sig av är ett processorienterat synsätt och dess avsikt är att öka 

kundtillfredsställelsen genom att kundernas krav uppfylls på ett mer effektivt sätt. Genom att 

använda sig av ISO 9001 kommer ett effektivt kvalitetsledningssystem att nås vars egenskaper 

kommer att öka organisationens kundtillfredsställelse och dess förmåga att förstå kundernas 

krav kommer att underlättas. Detta tack vare att kvalitetssystemet uppfyller standardens krav. I 

figuren ovan som är en processmodell ges en bra startpunkt för att kunna arbeta 

processorienterat (SIS, 2002). 

 

Sampaio, Saraiva & Guimarães (2009) skriver att en ISO 9001 certifiering kan ha två olika 

motivationskällor för ett företag och det är interna samt externa motivationer. Där interna mål 

kan vara att stärka organisationen medan externa mål istället ger fördelar vad gäller 

marknadsföring, nya kunder samt förbättring av marknadsandelar. Författarna påstår även att 

det finns två olika typer av företag som skaffar sig en ISO-certifiering. Dessa två är icke 

utvecklande företag och utvecklande företag. Skälet för att skaffa en certifiering för det icke 

utvecklande företaget är för att det ska se bra ut utåt sett, alltså med en extern drivkraft. Det 

utvecklande företaget skaffar certifieringen för att arbeta efter den och på ett sätt där syftet är 

att stärka organisationen både internt och externt med kvalitetscertifieringen som grundpelare. 

Figur 3: Beskrivning av ISO 9001 som processmodell 
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3.5. Samband mellan ISO9001 certifieringar och framgång i tillverkande företag 

 

För att kunna besvara de ställda frågeställningarna i det inledande kapitlet måste de olika 

faktorerna som eventuellt skulle kunna påverka ett tillverkande företag i positiv riktning 

definieras.  

 

Ismyrlis & Moschidis (2015) Menar att den viktigaste slutsatsen av fördelar, vilka kan härledas 

till en ISO-certifiering är kunders tillfredsställelse, företagets ansikte och image utåt. Dessutom 

har ISO-registreringen ett stort marknadsföringsmässigt värde och kan därför ses som ett 

viktigt verktyg i marknadsföringsarbetet. Även Chatzoglou, et.al. (2015) har genom sin studie 

hittat starka bevis på att en ISO 9001 certifiering är starkt förknippat med en förbättring i form 

av affärsmässiga resultat. De har även valt punkter som var särskilt signifikativa efter 

implementeringen av kvalitetssystemet och dessa var kvalitetsförbättringar, utförandet av 

operationer, marknadsandelar samt kundnöjdhet och försäljningsintäkter. Detta kan även 

bekräftas av Sampaio, et.al. (2012) som skriver att certifierade företag skulle inte vara lika 

lönsamma om de inte hade implementerat ett kvalitetsledningssystem. 
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Sambandet mellan en kvalitetscertifiering och affärsmässiga resultat 

Heras & Casadesús (2008) visar i sin artikel hur sambandet mellan en ISO Certifiering och 

affärsmässiga resultat hänger samman (se Tabell 1). 

 

 

ISO 

Certifiering 
Kvalitetsledningssystem Kvalitetsutveckling Affärsresultat Lönsamhet 

 

 

Certifierade 

enligt 

ISO9000 

 

 

Ett godkänt 

kvalitetsledningssystem 

bör leda till ökad 

betoning på kvalitet inom 

företaget och en idé om 

hur det kan uppnås 

konstant. 

 

Internt: 

Mindre svinn, och 

ökad ansträngning. 

 

Externt: 

Kvalitet som kunder 

får ta del av. 

Mindre 

kostnader, 

utökad 

konkurrenskraft, 

mindre 

reklamationer 

och defekta 

produkter, 

Kvalitetsetiketten 

öppnar fler 

dörrar till 

säljmöjligheter. 

 

 

Kostnad för sålda varor minskar 

vilket leder till ökade vinster. 

 

Lönsamheten från 

stordriftsfördelar och lägre 

försäljningsanskaffningskostnader. 

         Tabell 1: Samband mellan ISO Certifiering och affärsmässiga resultat enligt Heras and Casadesús (2008). 

Levine & Toffel (2010) testar i en kvantitativ studie fyra hypoteser om vad som händer med 

företag som innehar en ISO 9001 certifiering. Dessa fyra hypoteser är: 

 

1. A. ISO 9001 certifiering leder till högre andel firmor som överlever 

B. ISO 9001 certifiering leder till högre försäljning 

2. A. ISO 9001 certifiering leder till högre sysselsättning men med mindre än försäljningen ökar. 

B. ISO 9001 certifiering leder till högre arbetsproduktivitet. 

3. ISO 9001 certifiering leder till lägre löner 

4. Införandet av ISO 9001 minskar antal och kostnader gällande arbetsskador.  

Genom studier och observationer på flera hundra företag med varierande storlek kunde 

författarna komma fram till ett antal slutsatser genom resultaten som kom fram. Den första 

slutsatsen som drogs var att organisationer som hade infört ISO 9001 hade mycket lägre antal 

dödsfall än organisationer som inte hade certifikatet inom industrier. En annan slutsats som 

kom fram var att sysselsättning samt försäljningen ökade betydligt snabbare för organisationer 

som infört ISO 9001. En tredje slutsats var att lönesumman och den årliga vinsten per anställd 

ökade väsentligt mycket mer på företag som var certifierade.  Fjärde slutsatsen som författarna 
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kom fram till var att vissa av fördelarna med certifiering var att certifieringen gjorde större 

skillnad i små företag än vad den gjorde i större företag. Slutligen hade företag med ISO 9001 

redan lägre genomsnitts skadekostnader vid antagandet av denna studie och det fanns inga 

bevis för att ändra den uppfattningen (Levine & Toffel, 2010).  

 

Ismyrlis & Moschidis (2015) Menar att den viktigaste slutsatsen av fördelar, vilka kan härledas 

till en ISO-certifiering är kunders tillfredsställelse, företagets ansikte och image utåt. Dessutom 

har ISO-registreringen ett stort marknadsföringsmässigt värde och kan därför ses som ett 

viktigt verktyg i marknadsföringsarbetet. Variationen av dessa vinster varierar däremot och 

därför kan ingen slutsats dra beträffande detta.  

 

3.6. Aspekter som påverkar lönsamheten 

Om ett kvalitetsledningssystem påverkar lönsamheten måste de aspekter som kan tyckas 

påverka ett företags lönsamhet definieras, för att senare undersöka om någon aspekt påverkas 

av ISO 9001. 

 

För att ett företag ska nå en så hög konkurrenskraft som möjligt måste varje enskilt företag 

arbeta med att åstadkomma förbättringar för företaget i helhet. Detta innebär att företag i 

högkostnadsländer måste nå en bättre lönsamhet och högre kvalitet än vad en produktion i ett 

lågkostnadsland kan åstadkomma. Detta kräver ett flöde som är mycket effektivt från 

leverantör till kund och att varje enskild produktionsprocess håller så hög kvalité som möjligt 

(Rother, 2013).   

 

Carlsson & Bernharsson (2013) Menar att en lönsam organisation är en effektiv organisation, 

den presterar mer än vad den förbrukar dvs. inkomsterna är större än utgifterna. Men bara för 

att inkomsterna är större än utgifterna betyder det inte att ett företag är lönsamt. Lönsamhet 

mäts enligt figur 3 där intäkter minus kostnader är det specifika företagets resultat:  

 

 

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 =
Intäkter − Kostnader

Kapital
 

                      Figur 3: Formel för lönsamhet 
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Ett företag måste i längden vara lönsamt annars tar pengarna slut och nytt kapital kan vara svårt 

att skaffa. Men på kort sikt kan ändå företag välja att offra lönsamheten för att växa och ta 

marknadsandelar, men efter en tid måste den satsningen bli lönsam för att företaget ska 

överleva.  

 

I en undersökning som med analys av data från över 3000 affärsenheter i drygt 200 företag 

visar det sig att 37 faktorer förklarar två tredjedelar av ett företags lönsamhet. Där de fem 

viktigaste avgör hälften av ett företags lönsamhet. De fem faktorerna som höjer lönsamheten 

mest är: 

 Låg kapitalbindning 

 Hög kundupplevd kvalité 

 Hög produktivitet 

 Högt kapacitetsutnyttjande 

 Hög relativ marknadsandel 

 

Detta bekräftas av Narver & Slater (1990) där de i en studie har kommit fram till att 

marknadstillväxt, tillika den femte punkten ovan har en stor inverkan på affärsresultatet och 

direkt påverkar lönsamheten på ett positivt sätt. De har även kommit fram till att 

marknadsorientering är en väldigt viktig faktor som berör lönsamheten. De har i deras studie 

upptäckt ett positivt samband mellan lönsamhet och marknadsorientering fast för att det ska 

gälla har de kommit fram till att de bara gäller för företag som ligger över medianen i 

marknadsorienteringen. Yee, Yeung & Cheng (2008) har istället hittat en annan faktor i deras 

studie som har en direkt påverkan på lönsamhet hos ett företag och det är att desto nöjdare 

medarbetarna på företaget är med sitt arbete desto högre blir lönsamheten. Detta genom att 

nöjda medarbetare bidrar till en bättre kundupplevelse vilket i sin tur ökar både lönsamheten 

och kvalitén i företaget. 

 

Carlsson & Bernharsson (2013) har genom dessa kommit fram till fem grundläggande 

strategier för att öka lönsamheten: 

 

1. Sälj mer. De fasta kostnaderna kan slås ut på en större volym. Blir företaget marknadsledande 

ökar dessutom möjligheterna för att ta ut ett högre pris. 
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2. Höj priset. En liten prisökning ger ett stort utslag på resultatet eftersom den inte påverkar 

kostnaderna. Ett villkor för det är att produkten inte är för lik andra produkter och därmed 

priskänslig. 

3. Minska de rörliga kostnaderna. En väg är att effektivisera produktionen. En annan är att få ner 

inköpspriserna, till exempel genom att ge större order till färre leverantörer. 

4. Minska de fasta kostnaderna. En ny vd väljer vanligen den strategin. Det är enkelt och ökar 

direkt lönsamheten. Men i längden räcker det inte att rationalisera, lägga ut verksamhet eller på 

annat sätt spara sig till ökad lönsamhet. Intäkterna måste öka. 

5. Minska kapitalbindningen. Att omsätta lagret snabbare, förkorta ledtiderna, få snabbare betalt 

eller lägga ut verksamheter frigör kapital, lönsamheten ökar därmed direkt. Därtill kan 

skulderna reduceras vilket leder till minskade räntekostnader. 

 

I en undersökning gjord av Harvard universitetet 1992 som bekräftar dessa strategier där 

tabellen nedan visar undersökningens resultat som bestod av 2500 företag där specifika 

åtgärders påverkan på lönsamheten presenterades, vilka presenteras i Tabell 2. 

  

En procent Ökade resultatet med 

Högre pris 11,1 % 

Lägre rörliga kostnader 7,8 % 

Större volym 3,3 % 

Lägre fasta kostnader  2,3 % 

Tabell 2: Resultat av åtgärder med avseende på lönsamhet   

3.7. Processer 

Den studie som genomförts har delvis bestått i en processkartläggning och därför presenteras 

forskning och litteratur som definierar en process, och dess funktion. Dessutom presenteras 

syftete med en processkartläggning och hur en sådan kan te sig. 

 

 Psomas, Fotopoulos & Kafetzopoulos, (2011) refererar till Zairi (1997) för att definiera vad 

som kännetecknar en process: En Process kan beskrivas som en metod för att omvandla ”Input” 

till ”Output” där alla resurser i en organisation används på ett tillförlitligt, repeterbart och 

systematiskt sätt för att uppnå sina mål. Alexandersson et al., (2001) menar istället att 

processen är en serie åtgärder som förädlar en vara eller tjänst för att kunna tillfredsställa 

kundens behov på bästa sätt. Garvin, D. A. (2012) menar att processer är ett sätt att öppna upp 

företagens “svarta låda” och göra det tillgängligt och kombinerar arbetspraktik och företagets 

helhetsfunktion. Alexandersson et al., (2001) Menar att det är företagen själva som definierar 
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sina processer och väljer om de vill arbeta med dem eller inte. Med att definiera processerna 

menas att företaget själva bestämmer deras start respektive stopp samt sätter ett lämpligt namn 

på dem. Det betyder att två företag som levererar exakt samma produkt till sina kunder kan ha 

helt skilda utseenden på sina processer. Det som skiljer en process mot ett projekt är just att en 

process är kontinuerlig och repetitiv, ett ständigt flöde medan ett projekt alltid är 

tidsbegränsat.  En bra beskrivning på detta är att jämföra processen som en räls på järnvägen, 

där varje tågresa som utgör ett projekt som färdas längs rälsen. En självklarhet är för att vara 

säkra på att varje tågresa skall komma fram krävs det att inte rälsen är av på något ställe. 

 

Ett vanligt problem som uppkommer är att i en verksamhet är det ofta flera olika avdelningar 

som är delaktiga i varje process (Pojasek, 2005). Risken är att varje avdelning bara fokuserar 

på sitt eget resultat och glömmer då att det är helhetens resultat som avgör företagets framtid. 

Genom att istället arbeta med ett företags tvärfunktionella flöden är ett kundfokuserat 

helhetstänk att föredra. Det gör att risken för suboptimering minskar och interna strider mellan 

avdelningar som är helt onödiga uppstår inte (Alexandersson et al., 2001). 

 

Typer av processer 

Det finns olika typer av processer och de delas upp i olika kategorier och grupper beroende på 

vilken funktion de har.  Det vanligaste är att de delas upp i kärnprocesser, stödprocesser och 

ledningsprocesser. Där kärnprocesser är de processer som skapar direkt värde för kunden. 

Medan stödprocesser är de processer som indirekt skapar värde för kunden och är väldigt 

viktiga för att kärnprocesserna skall fungera på ett effektivt sätt. Ett exempel på en stödprocess 

kan vara rekryteringsprocessen. Ledningsprocesser styr samt koordinerar både kärn- och – 

stödprocesserna (Alexandersson et al., 2001). 

 

Processkartläggning 

Ljungberg & Larsson (2012) Menar att en processkartläggning är det arbete som görs för att 

beskriva en process. Det främsta syfte med att göra en sådan är att förklara hur företagets olika 

funktioner och avdelningar samspelar med varandra samt hur de är relaterade med varandra. 

Barbrow & Hartline (2015) Definierar en processkartläggning som en övning, vilken syftar att 

identifiera de viktigaste stegen och besluten i en rutin eller arbetsflöde. Material, dokument 

beslut och åtgärder visualiseras i tillkännages och med hjälp av processkartor anges 

intressenters roller I processen. Ljungberg & Larsson (2012) menar att det har blivit allt 

viktigare för företag att kartlägga sina processer på grund av att organisationer blir allt mer 
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komplexa. Pojasek (2005) Skildrar att det är vanligt att väldigt få individer har full förståelse 

för hur de olika processerna i företaget verkligen ser ut, även om de kanske tror det själva.  

Genom att tydligt och noga kartlägga processerna så kan förståelsen och kunskapen i hela 

organisationen öka. Detta för att varje enskild individ lättare kan få en förståelse på hur just 

dem påverkar företaget och vilken nytta de faktiskt gör. (Ljungberg & Larsson, 2012) En annan 

fördel som processkartläggningar har och speciellt för tillverkande företag är att det underlättar 

för förbättringsarbete (Pojasek, 2005; RT White & James 2014). Detta eftersom att när en 

kartläggning utförs går det att se om det finns flöden eller funktioner i processen som inte är 

praktiska eller logiskt utformade(RT White & James, 2014). Samtidigt kan det framkomma 

förbättringsmöjligheter för hela företaget som inte hade upptäcks om inte en heltäckande 

kartläggning gjorts. Istället hade varje avdelning för sig upptäckt förbättringar som i slutskedet 

ändå inte skapar någon fördel för helheten i företaget. För en förbättring på en avdelning 

betyder inte automatiskt en förbättring av processen i slutändan (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

 

3.8. Sammanfattning av Teorikapitel 

 

Ett kvalitetsledningssystem är ett sätt att arbeta för att kvalitetssäkra organisationer, produkter 

och tjänster. Kvalitetsledningssystem började användas i början på 1900-talet då militära 

leverantörer knöt kvalitetsöverenskommelser mellan varandra för att skapa ett standardiserat 

arbetssätt. ISO9001 är en internationell kvalitetsstandard som används framgångsrikt hos 

företag världen över och forskning som bedrivits på området påvisar några viktiga slutsatser av 

användningen av kvalitetsledningssystemet ISO9001: 

 

1) De viktigaste anledningarna till att små till medelstora Indiska företag valde att 

implementera ett kvalitetsledningssystem var: “Bättre kvalitet och 

produktivitet”, “press från kunder”, och “locka potentiella kunder”  

2) De interna krafterna tenderar att dominera drivkraften till en ISO 9000-

cerifiering. De externa krafterna påverkar också, men inte lika mycket som de 

interna. 

3) Vinsterna av att implementera kvalitetsledningssystem eller en ISO certifiering i 

de studerade företagen var: kvalitetsmedvetenhet och bättre arbetsmiljö, kunder 

och leverantörers tillfredsställelse, expansion av marknaden och Bättre 

systematik i processer. 
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Vissa menar att kvalitetsledningsledningssystem tenderar att bli rena marknadsföringsverktyg 

vilket leder till att viljan att utveckla själva verksamheten riskerar att utebli helt, eller delvis. 

Forskning och litteratur stödjer hypotesen att kvalitetsledningssystem ger affärsmässiga 

fördelar som skapar bättre affärsmässiga resultat i form av lönsamhet.  

 

Det finns även kritik mot kvalitetsledningssystemets egentliga påverkan på ett företags 

lönsamhet. Det finns de som menar att inte tillräckliga belägg finns för att fastslå att ISO 9001 

påverkar lönsamheten positivt. Dessutom menar vissa att det finns bekymmersamma kostnader 

som hänger samman med det ökade administrationsarbete som tycks höra ihop med ISO 9001.  
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4. RESULTAT (Empiri) 

Här presenteras resultatet av studien. Resultatet baseras på de slutsatser som dragits av 

litteraturstudien tillsammans med de observationer och intervjuer som bedrivits på det 

studerade företaget. I den avslutande delen av resultatkapitlet presenteras delar av den 

processkartläggning som genomförts på företaget som en del i deras sätt att applicera 

ISO9001-certifieringen i det dagliga arbetet. De resterande processkartorna finns i sin helhet 

under kapitlet om bilagor.  

 

4.1. Resultat baserade på observation 

 

Figur 4 är en översiktbild som beskriver företagets struktur, var i nuläget säljprocessen, order- 

och planeringsprocessen tillsammans med produktionstekniska processen och inköpsprocessen 

var de som studien koncentrerades på.   

Figur 4: Övergripande Processkarta över Södergrens Br. Metallindustri AB (2015) 

Order- och Planeringsprocessen samt säljprocessen är huvudprocesser där den 

Produktionstekniska processen och inköpsprocessen ingår. På företaget bedrevs dessa processer 

parallellt vilket Figur 4 illustrerar. 
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Beskrivning av den produktionstekniska processen på företaget 

 

 

Figur 5: Processkarta över Order- och planeringsprocessen 

 

Den produktionstekniska processen vilken illustreras i figur 5 beskrevs som en omfattande 

funktion i verksamheten. Det var den funktion som behandlade beredningar, tidskalkyler och 

instruktioner. Företaget tillhandahöll också supporttjänster och produktionsmetods-utveckling. 

När en order inkom inledde mottagaren med att föra in den i orderprogramvaran ”Monitor” 

varpå arbetet i produktionstekniska processen startade. Därefter påbörjades en omfattande 

bedömning av det material som inkommit via programvaran.  

 

Orderbedömning 

Bedömningen behandlade framförallt vilken resursåtgång som krävdes för ordern, men också 

mer konstruktionsspecifika delar som kvalitén på de ritningar som kunden bifogat och huruvida 

det behövdes konstrueras fixturer för produktionen. En ekonomisk bedömning genomfördes 

också, där kundens order bedömdes ur ett lönsamhetsperspektiv vilket avgjorde om ordern var 

lönsam för företaget att tillverka.   
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Åtgärder baserade på orderbedömningen 

Därefter bestämdes vilka åtgärder som var relevanta att vidtas för den specifika ordern. 

Åtgärderna kunde variera stort eftersom företaget besatt ett stort antal kunder med en stor 

variation på krav och kvantiteter. Det fanns dels produkter som krävde väldigt lite beredning då 

de tillverkats förut och beredningsmaterial med information som fanns lagrad sedan tidigare, 

men också de produkter som krävde mer arbete med uppritning i 3D-moduleringsprogramvara 

och korrigering av ritningar. Vissa produkter krävde att en ”data-fil” med maskininstruktioner 

skapades vilket också skedde här. Beroende på vilka åtgärder som vidtogs varierade tiden tills 

att ett så kallat ”arbetskort” för produktionen kunde färdigställas. Arbetskortet innehöll 

instruktioner för hur tillverkning av produkten skulle gå till, vilka maskiner som skulle 

användas och vilket material som fordrades. Slutligen gjordes en avslutande kontroll av det 

beredningsmaterial som konstruerats och om fel upptäcktes hanterades de enligt en särskild 

rutin - detta för att skapa bra förutsättningar för att denna typ av fel inte skulle upprepades. Om 

kontrollen vart godkänd överlämnades arbetskortet som en slutlig arbetsorder till 

tillverkningen. 

 

Utöver det huvudsakliga beredningsarbetet fanns funktioner i processen som de anställda 

arbetade med parallellt. Det var i huvudsak arbete som uppkom då fel upptäckts i olika skeden, 

exempelvis fanns en rutin för hur fel som upptäcks i tillverkningsprocessen skulle hanteras för 

att det inte skulle uppkomma igen.  

 

Ledningssystemet 

Rutiner och arbetsbeskrivningar fanns beskrivit i företagets ledningssystem för de studerade 

processerna. Där fanns dokument som beskrev hur varje process skulle styras och mätas. Dessa 

dokument innehöll också beskrivningar för de rutiner som i processerna innehöll. Tidigare 

fanns ledningssystemet i sin helhet i en pärm i konferensrummet.  I processkartläggningen som 

genomfördes länkades de rutiner som rörde de rutiner och moment som beskrevs i processen.  

Vilket syns i figur 5 i form av de mindre gula länkarna.  

 

Svagheter 

Svagheter i processerna konstaterades när observationerna och intervjuerna genomfördes på 

företaget. Den främsta svagheten som identifierades var momentet då överlämningar skedde 

emellan avdelningarna. Detta identifierades som en kritisk punkt då observationerna pekade på 

att arbetsorder och viktiga dokument inte fanns med i någon speciell rutin gällande 
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överlämning mellan avdelningar. Vid observationer identifierades flera mindre bedömningar i 

samband med beredningsprocessen som inte fanns beskrivna i ledningssystemets rutin för 

beredningsarbetet.  Personalen gjorde till en början en mindre bedömning varefter arbetet 

fortlöpte med att skapa en arbetsorder och framställa ritningar och eventuella fixturer. Under 

det fortsatta beredningsarbetet uppkom problem relaterade till bristande kvalitet på 

ritningsunderlaget eller felaktigheter i kostnadsunderlag. Flera bedömningar genomfördes för 

att identifiera problemet och vid åtskilliga tillfällen fick ordern omberedas på bekostnad av 

resurser och tidsåtgång. Problematiken härleddes till att den första bedömningen inte var 

grundligt genomförd och inte följde rutinen som fanns beskriven i ledningssystemet. 

 

4.2. Resultat baserade på intervjustudien 

 

Sambandet mellan ett kvalitetssystem och lönsamhet  

 

Företagets VD, Jens Carlberg (Benämns fortsättningsvis som A) upplevde stora samband 

mellan certifieringen av ISO 9001 med lönsamheten. A beskrev att företaget hade en 

materialandel som motsvarade ca 30 % av bolaget (2015) vilken ansågs vara svår att påverka. 

Resterande 70 % gick att påverka till viss del och där var det enligt A de interna områdena som 

tydligast påverkades av kvalitetssystemet. Den grundläggande fördelen enligt A var att rutiner 

för de olika processerna vart tydligare och mätetal inom processerna som förkunnar vilka 

områden som bör följas upp och där fokus bör ligga inom processerna definierades. A beskrev 

materialhantering, produktkvalitet och välutvecklade processer som de främsta anledningarna 

till att en kvalitetscertifiering av typen ISO 9001 går att härleda direkt till ökad lönsamhet i 

verksamheten. A menar att det finns starka belägg för att kundens upplevelse markant ökat 

under arbetet med ISO 9001, och att det därför är en bidragande faktor till att kunder oftare 

väljer företaget som leverantör igen och att det kan generera i ”ringar på vattnet” när det goda 

ryktet sprider sig.   

 

A beskriver mer konkret att man beräknar nå en omsättningsökning mellan 5 och 10 procent 

med obetydlig personalförstärkning genom effektiviseringar där kvalitetsledningssystemet är 

en betydande del. För företaget innebär det en vinstökning på ungefär en halvmiljon och bidrag 

till en utveckling från 2,5 till 4 procent i vinstmarginal.  
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Externa och interna drivkrafter  

 

A beskrev att de såg ISO9001 som ett rent marknadsmässigt verktyg med externa drivkrafter 

vid införandet 2005 och menar att det är så till viss del fortfarande. Däremot menade A att 

kostnaden för ISO9001 som ett rent marknadsföringsverktyg kan anses som mycket hög; 

 

 “ISO-certifikatet kan antingen vara ett mycket dyrt marknadsmaterial eller ett relativt billigt 

managementredskap för ökad lönsamhet. Vi har valt att se det som det sistnämnda varför vi 

går från att ha en ren extern drivkraft mot en dominerade intern önskan och internt behov.” (A, 

2015) 

 

A beskrev att de med hjälp av ISO – certifieringen avsåg och till viss del börjat arbeta med 

ISO9001 i det dagliga arbetet på ett mer utbrett sätt för att påverka hela verksamheten och mer 

använda sig av certifieringen som ett ”managementverktyg”. A beskrev dessutom att fördelarna 

att inte endast använda ISO-certifieringen som ett marknadsverktyg redan gett positiva resultat 

i huvudsak eftersom kvalitetsledningssystemet ansågs bidragit till att identifiera ineffektivitet i 

företagets arbetssätt - A menade att de processkartläggningar som gjorts på grund av införandet 

av ISO Certifikatet skapat ärliga bilder över hur verksamhetens verkliga flöden ser ut. Detta 

leder enligt A till att de verkliga problemen som finns i verksamhetens rutiner blir visuellt 

tydliga.   

 

ISO9001 och daglig styrning 

I verksamheten har ansträngningen med ISO 9001-certifieringen bidragit till att arbetet med 

daglig styrning ökat, vilket gjort att verksamheten i större utsträckning mäts och analyseras på 

daglig basis. Genom en mötesplats där alla medarbetare passerar fanns en yta avsedd för detta, 

vilken syns i Figur 6. A beskrev detta som ett sätt att skapa ökad kontroll i processerna och ge 

upphov till att arbetet med ständiga förbättringar prioriterades. Enligt A har detta arbetssätt 

varit en vidareutveckling av ISO 9001 certifieringens syfte där arbetssättet nått alla 

medarbetare på daglig basis, där vinsterna av kvalitetscertifieringen blivit tydliga och resultat 

blivit visuella för alla. Den dagliga styrningen omfattade främst mätetal och information som 

kassationer, problem och åtgärder.  Varje ärende som uppkom resulterade i att berörda personer 

tillkallades till mötesplatsen för att diskutera ärendet mer ingående där rekommenderade 

åtgärder specificerades och lämpliga resurser tillsattes. Varefter ärenden bearbetades och 
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slutfördes avfördes de från mötesplatsen. A beskrev arbetet med mötesplatsen som ett verktyg 

för att uppmuntra de anställda att identifiera problem och avvikelser där syftet alltid skulle vara 

att bidra till att verksamheten effektiviserades med ökad kvalité och mindre kassationer.  Under 

det första kvartalet 2015 bearbetades och slutfördes 68 verksamhetsförbättrande punkter vid 

mötesplatsen. A Beskrev att vinsterna av dessa bidragit till ökad lönsamhet i företaget. 

Medarbetare får delta aktivt i arbetet med att driva verksamheten framåt och de känner ett 

större ansvar gentemot kunden och flödet eftersom det blir tydligt vilka effekterna blir av 

uppkomna problem. Systematiken i processerna ökar och problem kommer upp till ytan vilket 

på lång sikt leder till minskade reklamationer och nöjdare kunder.

 

Figur 6: Mötesplatsen "Navet" 
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4.3. Sammanfattning av resultatkapitel 

 

Vinster som kopplas samman med kvalitetsledningssystemet 

 

Baserat på de observationer och intervjuer som genomförts på företaget har följande 

konstaterats påverkas av kvalitetsledningssystemet ISO 9001. 

  

 Stöd i att arbeta med processer 

 Bättre rutiner för avvikelser 

 Tydliga mål och mätetal samt uppföljning av dessa regelbundet. 

 Aktivare kvalitetsarbete med daglig styrning har bidragit till ökad lönsamhet 

 Bättre marknadsnärvaro 

 Förbättrad materialhantering 

 Mindre produkter med kvalitetsbrister 

 Minskad kostnad för stödprocesser 

 Beräknad omsättningsökning kopplad till ISO9001 med ca 500Tkr. 

 Upplevda förbättringar inom det administrativa arbetet och stabsprocessen. 

 Processkartläggningen på företaget.  
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5. ANALYS  

Här presenteras de analyser av de lösningar som studien resulterat i och hur de kan föras 

samman med de teoretiska slutsatser som dragits i litteratur och tidigare forskning kring 

ämnet.  

 

5.1. Aspekter som påverkar lönsamheten i ett företag 

 

Rother (2013) fastställer att den situation som råder i världen skapar utmaningar för de länder 

som kan klassas till högkostnadsländer. Det krävs att företagen i högkostnadsområden 

åstadkommer bättre lönsamhet än de företag som befinner sig i lågkostnadsområden. Genom 

att nå effektiva flöden i produktionsprocesser samt mellan leverantör och kund ökar 

sannolikheten att man kan konkurrera på en bredare front och på så vis öka lönsamheten. Detta 

överensstämmer med den avsikt A beskriver med deras arbete med ISO 9001 och det ökade 

fokus på processernas effektivitet som den processkartläggning som genomförts är en stor del 

av. Carlsson & Bernharssons (2013) poängterar i sin studie att hög produktivitet vilket går att 

koppla ihop med vad A beskriver om vad som påverkar dennes verksamhet mest. Företaget 

arbetar hårt för att förbättra dessa faktorer, då forskningen påpekar dessa aspekter som särskilt 

viktiga bör de kunna anse dem som betydelsefulla.  

 

 

I intervjun förklarar A vilka aspekter han tycker påverkar lönsamheten mest inom den 

verksamheten som denne opererar inom vilket är ett litet legotillverkande företag. Där börjar 

han med att beskriva hur ett kvalitetsledningssystem är tänkt att effektivisera just de flöden där 

förluster bör undvikas genom olika åtgärder. Det A lyfter fram som de tyngsta punkterna är 

effektivitet i produktion såväl som kring administration, korrekta kalkyler för att skapa rätt 

prissättning, aktivt marknadsarbete och frånvaro av reklamationer så att företaget inte behöver 

omarbeta produkter utan att få extra betalt. Vilket stöds av den forskning som litteraturstudien 

funnit (Rother, 2013; Carlsson & Bernaharsson, 2013).  

 

Narver & Slater (1990) Menar att marknadstillväxt och marknadsorientering direkt påverkar 

affärsresultat och lönsamhet positivt. Vilket A också nämner i intervjun.  En annan aspekt som 

A talar om är vikten av att inte få ett för stort lager och på så sätt binda kapital via ineffektiva 

flöden. Det går att koppla till det som Carlsson & Bernharsson (2013) funnit där de fem enskilt 

viktigaste faktorerna som höjer lönsamheten mest. Där återfinns kapitalbindning som en av de 

viktigaste punkterna när det gäller såväl stora som små företag. Det påvisar undersökningen 

som gjorts, samt bekräftas av A som en vital del.  
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Yee, Yeung & Cheng (2008) påvisar att en ytterligare aspekt som påverkar lönsamheten i ett 

företag är medarbetarnas upplevelse av företaget. Studien visar att det finns ett samband mellan 

medarbetarnas nöjdhet och lönsamhetsaspekten då nöjdare medarbetare resulterar i ökad 

lönsamhet vilket i sin tur resulterar i ökad kundupplevelse. Att ett företags upplevda 

kundtillfredsställelse har påverkan på lönsamheten bekräftar A som beskriver att det ligger högt 

upp på företagets agenda när det gäller att förbättra verksamheten med hjälp av 

kvalitetsledningssystemet. A menar att det ligger i deras intresse att engagera personalen och få 

dem att känna sig delaktiga i verksamhetens drift och utveckling, vilket A menar lett till ökad 

medarbetarnöjdhet vilket i sin tur lett till minskade kassationer, bättre systematik i processerna 

och ökad kundtillfredsställelse.  

 

5.2. Vinster som kan härledas till ISO 9001 

 

 A beskriver i intervjuer vilka vinster som företaget främst har upplevt med införande av ISO 

9001. A nämner att genom införande av kvalitetssystemet ISO 9001 har företaget fått bättre 

stöd i att arbeta med processer och på så sätt tydligare kunnat identifiera ineffektivitet i deras 

arbetssätt. Ett utbrett arbete med daglig styrning har bidragit till ökad medvetenhet hos 

personalen och som ett led i detta bidrar den processkartläggning som genomförts med en 

visuell beskrivning av företagets flöden med tillhörande rutiner. Detta bekräftas av Ljungberg 

& Larsson (2012) då de beskriver att en processkartläggning har just denna effekt, och det är en 

del av ISO 9001. Att få bättre kontroll över sina processer för att kunskapen och förståelsen i 

hela organisationen ska öka. Där varje individ ska få kunna ta del och förstå företaget i helhet 

samt veta vilken nytta varje enskilt person verkligen gör för att företaget ska vara 

framgångsrikt. 

 

En annan vinst som A menar att man uppmärksammat är arbetet kring skydd och säkerhet för 

sina anställda har utvecklats. Där skyddsrond har blivit en del av verksamheten och där 

medarbetarnas säkerhet blivit en del av den dagliga styrningen i ”Navet”.  Mål har satts upp för 

att minska skador i samband med arbete. Det ligger i linje med hypotesen som sedan 

bekräftades av Levine & Toffel (2010) i deras studie. Ty företag med en ISO certifiering har 

mycket mindre antal dödsfall samt skador än företag som inte har certifiering.  

 

A fastslår dessutom om att de efter införandet har mycket fler tydliga mål och mätetal samt en 
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tydlig uppföljning av dessa. Det har resulterat i en ökad marknadsnärvaro, aktivt kvalitetsarbete 

och utvecklat arbete med ständiga förbättringar. Detta samband identifieras i flera studier och 

deras slutsatser om hur ISO 9001 påverkar organisationen (Levine & Toffel, 2010; Chatzoglou, 

Chatzoudes & Kipraios, 2015). Författarna har genom sin studie kommit fram till att företag 

som infört kvalitetssystemet ökat sin försäljning och på så sätt sin marknadsnärvaro. Detta har 

även bekräftats av Bewoor & Pawar (2010) som i sin undersökning kommit fram till att en av 

de största vinsterna med införandet av ISO 9001 var en expansion av marknaden för företagen i 

fråga. Beträffande att förbättringsarbetet förbättras kan Ljungberg & Larsson (2012) bekräfta 

eftersom författarna där skriver att en processkartläggning har just denna effekt och det är 

viktig del av kvalitetssystemet. Ismyrlis & Moschidis (2015) Menar att forskningen är 

förhållandevis inom området över vilka vinster som kommer med en ISO certifiering. Man 

menar att det oftast handlar om företagets rykte och image, kundtillfredsställelse och ISO 9001- 

som ett marknadsföringsverktyg. Däremot varierar resultatens rangordning, alltså i vilken följ 

och hur stor påverkan varje vinst har på företagen.  

 

Sambandet mellan ett kvalitetssystem och lönsamhet 

 

Forskning påvisar markanta samband mellan ett fungerande kvalitetssystem och 

lönsamhetsgraden i företaget (Ismyrlis & Moschidis, 2015; Chatzoglou, Chatzoudes & 

Kipraios, 2015; Sampaio, Saraiva & Monteiro, 2012). En rad faktorer som påverkar ett företags 

lönsamhet berörs av kvalitetssystemet ISO9001. Detta påvisas av studier som genomförts bland 

tillverkande företag, i storleken små- till mellanstora. Forskare har genom kvantitativa studier 

kommit fram till att de tillfrågade företagen i hög grad upplevde en utökad marknad 

tillsammans med ökad kvalitetsmedvetenhet inom företaget och bättre flöden internt med lägre 

andel icke värdeskapande aktiviteter. A menar att deras användande av 

Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 påverkat deras lönsamhet på ett positivt sätt. Man 

beräknar nå en omsättningsökning på mellan 5 och 10 procent (utan personalförändringar) 

vilken man till stor del väljer att härleda till sitt intensifierade arbete med ISO 9001.  Utöver 

omsättningsökningen beräknas företaget öka sin vinstmarginal från 2,5 procent till 4 procent, 

vilket motsvarar en ökning med 60 procent. Levine & Toffel (2010) fann i sin studie att 

omsättningen per anställd ökade snabbare hos företag med ISO 9001 certifiering, vilket 

bekräftar den härledning som A beskriver. Företag med en ISO 9001 certifiering skulle 

rimligtvis inte vara lika lönsamma utan sin certifiering (Sampaio, Saraiva & Monteiro, 2012). 
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Två kvantitativa undersökningar genomförda i Förenade Arabemiraten och Indien har i stort 

sett gjort identiska upptäckter som denna studie visat. Dessa visar att precis som A, beskriver 

majoriteten av de tillfrågade företagen att de inledningsvis sett främst marknadsmässiga 

fördelar med ISO9001, men som efter en tid kan visa sig mer fördelaktiga än så då 

kvalitetsledningssystemet blivit en större del av verksamheten. (Zaramdini, 2007) 

 

5.3. Anledningar som motiverar en ISO 9001 Certifiering 

 

A beskriver att certifieringen från början införskaffades av rent marknadsmässiga skäl. Där 

beskriver A att certifikatet endera kan vara ett mycket dyrt marknadsmaterial eller ett relativt 

billigt ”managementredskap” för ökad lönsamhet. Där har företaget i fråga valt att se det som 

det sistnämnda. Detta överensstämmer med vad Sampaio, Saraiva & Guimarães (2009) 

konstaterar när de skriver att det finns två olika företag som skaffar en ISO-certifiering där 

Södergrens från början får anses tillhöra ”icke utvecklande företag” som främst skaffar det för 

externa mål där marknadsmässiga skäl styr behovet. A beskriver vidare hur detta ändrades och 

idag består deras kvalitetscertifiering av mycket mer än ett marknadsverktyg, även om A 

uppskattar att 50 % av det fortfarande kan härledas som marknadsmässigt verktyg. A beskriver 

att marknadsaspekten i ISO 9001 är så pass viktig att det idag anses närmast som en 

hygienfaktor, där företag förväntas vara certifierade vilket gör certifieringen högst nödvändig. 

Drivkraften har alltså gått från en ren extern drivkraft till en numera dominerande intern önskan 

och således ett internt behov där kvalitet och produktivitet i alla processer nu är ett prioriterat 

område. Brown et.al., 1998; Psomas & Antony, (2015); Castka et al. (2015) menar att en chef 

som drivs av interna skäl att driva en certifiering har en mer positiv uppfattning av 

förbättringsarbete och att denne oftare ser certifieringen som en möjlighet att förbättra interna 

processer och system, snarare än att bara få ”certifikatet på väggen”. Denne chef kommer att få 

bredare samt positivare resultat från en ISO 9001- certifiering.   

 

A beskriver att allt detta lett till en bättre lönsamhet i form av minskade kvalitetsbristkostnader, 

ökad omsättning per arbetat timme och bättre omsättning som i sin tur är en följd av nöjdare 

kunder. Företaget är numera ett företag som arbetar med ISO 9001 i det dagliga arbetet för att 

stärka organisationen både internt och externt precis som Sampaio, Saraiva & Guimarães 

(2009) beskriver gällande motivationskällor om varför ISO 9001 införs och lyckas. 
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A berättar att en anledning till att man väljer att förnya certifieringen är att den faktiskt 

fungerar vilket motiverar de kostnader som exempelvis regelbundna revisioner innebär. Vilket 

stöds av Zaramdini (2007) som menar att majoriteten av de som innehaft versioner av ISO-

Serien väljer att kontinuerligt förnya dem. 

 

Tabell 3 beskriver hur väl resultaten från teoridelen stämmer överens med empirin från 

intervjustudien.  

 

 

Aspekter: Företaget Litteratur och 

forskning 

Systematik i processer: Överensstämmer Överensstämmer 

Kvalitetsmedvetenhet: Överensstämmer Överensstämmer 

Arbetsmiljö och olycksfall: Överensstämmer Överensstämmer 

Marknadsföringsverktyg: Överensstämmer Överensstämmer 

Expansion av marknaden: Överensstämmer delvis Överensstämmer 

Omsättningsökning: Överensstämmer Inte bevisat 

Minskad kostnad för stödprocesser: Överensstämmer Inte bevisat 

Vinst per anställd ökar: Överensstämmer Överensstämmer 

Processkartläggningen påverkar 

lönsamheten positivt: 

Överensstämmer Inte bevisat 

 

Tabell 3: Samband mellan empiri och teori 

  

5.4. Kritik mot ISO 9001 

 

A belyser problematiken med att se ISO 9001 som enbart ett marknadsverktyg och att deras 

positiva resultat av arbetet med ISO 9001 visat sig då de försökt att arbeta med ISO 9001 mer 

som ett verksamhetsverktyg, vilket stämmer överens med den kritik som Hoyle (2005) framför 

då han menar att viljan att utveckla verksamheten blir sekundär, och certifieringens syfte blir 

enbart marknadsmässiga. Brown et.al. (1998)  menar att ISO 9001 bidrar till ökat pappersarbete 

och missnöje i leverantörskedjan då alla parter inte innehar certifiering. A nämner ingen sådan 

problematik men det kan inte heller uteslutas att sådan problematik förekommer.  



44 (57) 

Tarí, et.al. (2012) menar att det finns svårigheter i synsättet på huruvida ISO 9001 bidrar med 

vinster som påverkar lönsamheten. De menar att andra faktorer som triggas av ISO 9001 kan 

vara de som egentligen påverkar lönsamheten. Baserat på det A beskriver finns det klara 

kopplingar som enligt A direkt har att göra med deras arbete med ISO 9001, exempelvis 

företagets omsättningsökning och vinstmarginalökning.   
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6. SLUTSATS OCH FRAMTIDA FORSKNING 

Här presenteras de slutsatser som studien resulterat i baserat på de forskningsfrågor som valts 

och de resultat som studien levererat. Förslag på framtida forskningsområden behandlas 

också. 

 

I detta arbete har en förklaring presenterats av den centrala betydelse ISO 9001 har hos mindre 

tillverkande företag presenterats. Studien omfattar ett mindre tillverkande företag där 

Kvalitetscertifieringen ISO 9001 blivit en allt viktigare del av verksamheten den senaste tiden. 

Utgångspunkten för denna studie var att bestämma effekten av ett kvalitetssystem i ett mindre 

tillverkande företag och ett genomförande av en processkartläggning enligt det syfte och de 

frågeställningar som presenterades under avsnitt 1.3:  

 

Skapar ISO9001 ökad Lönsamhet i ett litet-till mellanstort företag? Hur kan då 

kvalitetssystemet ISO 9001 bli ett effektivt verktyg för att öka lönsamheten hos ett mindre 

tillverkande företag? 

  
Ett av de mest betydelsefulla resultaten som denna studie visat är att ISO 9001 certifieringen 

tycks ge upphov till ökad lönsamhet i små tillverkande företag. Om de samlade resultateten i 

form av forskning och den studie som genomförts på företaget beaktas och vägs samman blir 

det tydligt att ISO 9001 leder till positiv påverkan på de variabler som påverkar lönsamheten i 

ett företag. Undersökningen har visat att kvalitetsmedvetenheten ökat, vilket i sin tur lett till en 

minskning av andelen kassationer och reklamationer. Belåtenheten hos företagets kunder har 

således ökat.  ISO 9001 – certifieringen har också inneburit en minskning av andelen 

arbetsskador som påverkar företaget i positiv bemärkelse då personalens välmående ökar 

samtidigt som kostnader för sjukfrånvaro och skadestånd minskar.  

 

ISO 9001 används av många företag, delvis eller helt som ett marknadsföringsmedel eftersom 

det är en internationell standard som numera efterfrågas av kunder och leverantörer för att 

kvalitetssäkra försörjningskedjan. Studien bekräftar värdet av ISO 9001 som ett 

marknadsverktyg, där det sannolikt också påverkar lönsamheten i företaget eftersom 

marknaden utökas med certifieringen. Däremot visar studien att om ISO 9001 ska bli ett 

effektivt verktyg som faktiskt hjälper till att öka lönsamheten i ett företag, krävs det att 

företaget i fråga inte enbart använder sig av en extern drivkraft för att motivera 

kvalitetscertifieringen. Att arbeta med en intern vilja som driver kvalitetsarbetet framåt har 
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visat sig viktigt i denna studie. Att skapa systematik i processer och driva arbetet med 

företagets interna processer genom att intensifiera arbetet med ISO 9001 och införa dess 

utgångspunkter i det dagliga arbetet har det studerade företaget gjort betydande vinster. 

Företaget härleder stora delar av vinsterna till kvalitetssystemet ISO9001. Det finns enligt 

företaget tydliga tecken som pekar på att deras arbete med ISO 9001 beräknas öka deras 

vinstmarginal från 2,5 till 4 %, vilket får ses som en relativt kraftig ökning. 

 

Denna undersökning styrker tidigare forskningsresultat då betydande positiva effekter med 

användandet av ISO 9001, som i slutändan påverkar lönsamheten på ett positivt sätt upptäckts. 

Att göra ISO 9001 till ett effektivt verktyg för lönsamhetsarbetet tycks till största del handla 

om att inte förlita sig på de marknadsföringsmässiga fördelarna, även om många företag - 

baserat på forskning verkar göra det. Den studie som genomförts visar att ISO 9001 i sig självt 

inte nödvändigtvis drar till sig kunder utan mer kan ses som ett självklart krav, eller en 

”hygienfaktor” som företagsledaren på Södergrens beskriver det. Att skapa ett internt fokus, 

och drivkraft med sitt kvalitetsarbete tycks vara en fingervisning om vart 

lönsamhetsförbättrande åtgärder hos ISO 9001 tycks göra mest verkan.  

 

Hur kan företag kartlägga processer i mindre legotillverkande metallindustrier, med avsikt 

att underlätta för uppdateringar i kvalitetssystemet och ge ISO9001 - certifieringen ett utökat 

värde för det dagliga arbetet?  

 

 Genom att skapa en processkartläggning som skapas på ett ”populärmetodiskt” sätt, med en 

utformning som är lätt för organisationens alla medarbetare att förstå skapas ett utökat värde 

för kvalitetsledningsarbetet. Detta genom att de med en visualisering av företaget, som en 

processkartläggning ger skapar ett helhetsperspektiv inom företaget där varje individ känner till 

sin betydelse för företaget och har möjlighet att få kännedom om sin egen betydelse för 

processen samt se sin betydelse i den fullskaliga verksamheten.  

 

Den processkartläggning som fallstudien resulterat i har blivit en del av det dagliga arbetet på 

Södergrens då den blivit utplacerad vid en samlingsplats i verkstaden där den används för 

befintlig och ny personal som ett verktyg för att förstå verksamheten.  Det finns dessutom en 

ökad chans att ineffektivitet i verksamhetens olika delar kommer upp till ytan genom 

kartläggningen då den blir visuell för alla, vilket bidrar till effektivare flöden som kräver 

mindre tidsåtgång och använder mindre resurser. Kvalitén inom verksamheten ökar också 
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eftersom slöseriet i form av tid minskar och mer tid kan då spenderas på de verkliga 

arbetsuppgifterna, vilket också stöds av forskningen som behandlats i litteraturstudien.  

 

Begränsningar 

Ilkay & Aslan (2012); Tarí, Molina-Azorín & Heras (2012) Menar att det inte finns tillräckliga 

belägg för att säga att certifierade företag presterar bättre än de utan. Att avgöra huruvida ISO 

certifierade företag presterar gentemot icke certifierade företag är komplext och därför kan inga 

slutsatser dras av denna studie angående detta.  För att få ett sådant resultat krävs troligtvis 

breda och specificerade kvantitativa undersökningar. 

 

Slutligen beaktas några begränsningar som identifierats under studiens gång. Den främsta 

bristen var det lilla antal respondenter för intervjustudien vilket ger ett behov av viss 

försiktighet då resultat uthämtas ur denna studie. För att studien skulle kunna ses som 

heltäckande bör emellertid företag med ISO 9001-certifiering från olika storlekar och olika 

sektorer representeras.  

 

6.1. Framtida forskning  

 

En intressant aspekt som noterades under studien var hur en processkartläggning ökar både 

kvalitet samt flödena i de olika processerna. Därför vore det i en framtida studie intressant att 

undersöka sambanden mellan en enskild processkartläggning och lönsamhet. Detta på såväl 

stora som små företag för att se skillnader och likheter beroende på företagets storlek. Vidare 

kan det fastställas att kvalitetsledningssystem av typen ISO 9001 används med olika syfte av 

företag. Därför finns det utrymme för vidare forskning vad gäller sambandet mellan faktorerna 

kvalitetsledningssystem och lönsamhet, speciellt kan en djupare studie göras för att studera hur 

stor påverkan varje faktor i ett kvalitetsledningssystem påverkar lönsamheten och hur företag 

som endast ser certifieringen som ett marknadsverktyg påverkas gentemot de som arbetar med 

kvalitetssystemet som ett ”managementverktyg”.  

  

En framtida studie som undersöker varför och vilka typer av företag som lyckas med sin 

certifiering av ISO 9001 skulle vara av stort värde. Detta för att belysa hur ett 

kvalitetsledningssystem ska implementeras och följas på ett så effektivt sätt som möjligt för att 

utveckla verksamheten.   
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8. BILAGOR 

 
8.1. Bilaga 1: Intervjufrågor  

Lönsamhet, kvalitetscertifiering och sambanden mellan dem.  

Frågor: 

Vilka aspekter påverkar lönsamheten i din verksamhet mest anser du? 

Påverkar ett kvalitetsledningssystem lönsamheten för verksamheten? Hur i så fall? 

Om kvalitetsledningssystem påverkar lönsamheten, i hur stor skala påverkar det? 

De viktigaste anledningarna till att små till medelstora Indiska företag valde att implementera 

ett kvalitetsledningssystem var: “Bättre kvalitet och produktivitet”, “press från kunder”, och 

“locka potentiella kunder”, Hur stämmer dessa anledningar in på din verksamhets vinster av 

Kvalitetsledningssystemet? 

 

Vika krafter dominerar, när det gäller viljan att arbeta med kvalitetsledningssystem? Ex. 

ISO9001. De externa eller interna? 

 

Vilka vinster som kan sammankopplas med er ISO9001 certifiering har ni upplevt? 

Hur ser ni på att förnya er ISO9001 certifiering?  

 

Av vilken anledning införde ni ISO9001? 

I hur stor utsträckning är ISO9001 ett marknadsverktyg?  
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8.2. Bilaga 2: Processkartläggning över den produktionstekniska processen 
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8.3.  Bilaga 3: Säljprocessen 
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8.4. Bilaga 4: Order- och planeringsprocessen 
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8.5. Bilaga 5: Inköpsprocessen 
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8.6. Bilaga 6: Rutin för hantering av befintlig artikel 

 


