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Sammanfattning 
Det finns endast få studier i den vetenskapliga litteraturen om hur ISO 9000 påverkar arbeten 
och arbetsförhållanden i verksamheter. Syftet med denna studie var att identifiera hur ISO 
9000 och dess införandeprocess påverkar företagen, arbetsmiljön och arbetsförhållanden i 
tredjepartscertifierade företag. Studien har genomförts i fyra träföretag enligt en speciellt för 
projektet framtagen metodik, där datainsamlingen skett med intervjuer, dokumentgranskning, 
genomgång av nyckeltal och statistik, enkäter och direkta observationer. Resultaten visar att 
ISO 9000 vanligen haft en positiv inverkan på företagen vad gäller en förbättrad marknads
position, bättre struktur på verksamheten och bättre ordning och reda. I de företag som endast 
hade certifikatet som mål blev övrig påverkan relativt marginell. Kvalitetssystemen låser van
ligen inte organisationerna i ett oönskat arbetssätt, även om detta kan ske på individnivå. Där
emot är det vanligt att företagen åstadkommer och permanentcir positiva förändringar inom 
både försäljning, administration och produktion. Vidare kan oönskade rutiner och arbetssätt 
elimineras. Tillkommande rutiner kan ibland upplevas meningslösa och onödigt ansträngande 
av enskilda anställda. Ett kvalitetssystem underlättar ofta genomförandet av förändringar 
eftersom en dokumenterad och beslutad förändring omedelbart blir formell norm i företaget. 
Resultaten visar också exempel på att erfarenheter av ISO 9000 underlättar genomförandet av 
nya förändringsprojekt, både genom att företagen har lärt hur man genomför organisations-
övergripande förändringsprojekt och genom att ISO 9000 ger en struktur att driva nya utveck
lingsprojekt utifrån. Införandet av ISO 9000 påverkar sällan den fysiska arbetsmiljön, och då 
med enstaka detaljförbättringar i arbetsplatsutformning. De anställda kan uppleva ökad press 
och ökade tidskrav. Emellertid skapas bättre ordning och reda, som i sig påverkar den fysiska 
och psyko-sociala arbetsmiljön positivt. Den gemensamma normen underlättar samarbetet i 
företaget, bland annat mellan operatör och arbetsledare. Ett kvalitetssystem minskar också 
behovet av arbetsledning då arbetsrutiner, kvalitetskrav etc finns dokumenterade och tillgäng
liga i systemet. Intresset för och diskussionen av kvalitetsfrågor kan öka. Större resursåtgång 
och ökad administration hör till de nackdelar som ett kvalitetssystem ger. Det är företagens 
uppläggning av hur man väljer att genomföra ISO 9000 som har den starkaste påverkan på 
arbetsförhållanden, inte ISO 9000-standarden i sig. Systematik i arbetet, tillsatta resurser, 
ledningens engagemang och anställdas delaktighet är positivt korrelerade med företagens 
prestanda, kvalitetsutveckling och arbetsmiljö. I företag med ett alltför expertorienterat arbets
sätt, där få personer genomför arbetet under införandeprocessen, ger arbetssättet en övervä
gande negativ inverkan på resultatet, jämfört med företag med högre grad av deltagande från 
övriga anställda. Tillämpningen av ISO 9000 varierar mellan företagen, men tycks vara mer 
genomgripande i tredjepartscertifierade företag. Vidareutveckling av kvalitetssystemen är re
lativt begränsad, om inte företagsledningen aktivt prioriterar detta. 
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1 Bakgrund 
Under början av 1990-talet har ett relativt stort antal träföretag påbörjat och genomfört kvali-
tetscertifiering enligt ISO 9000. Stora resurser har satsats på denna certifiering trots en kritik 
mot detta kvalitetssystem och att effekterna varit oklara. Det har inte heller funnits någon kun
skap om hur ISO 9000 påverkar de anställdas arbetsförhållanden. Kritiken har bl a gjort gäl
lande att standarden inte tillräckligt driver förbättringar av verksamheten utan endast admi
nistrativt säkrar upp det befintliga läget. Vidare kritiseras standarden också för att vara onö
digt byråkratisk. 

TQM, Total Quality Management, som tar sin utgångspunkt i ledningen av verksamheten in
begriper en väl utvecklad modell för hur delarna i en kvalitetsorienterad verksamhet hänger 
ihop. Utmärkelsen Svensk Kvalitet med sin huvudman SIQ driver utvecklingen av kvalitets
arbete i denna inriktning och där kriterierna för en utmärkelse i sig utgör ett system för att 
mäta verksamhetens kvalitet. ISO 9000 svarar endast mot en liten del av vad TQM står för. 

Vad gäller ISO 9000 och dess påverkan på de anställdas arbetsförhållanden så finns två alter
nativa hypoteser. Antingen kan ISO 9000 medföra att de anställda tvingas in i fastställda ruti
ner som de inte kan påverka och att arbetet därmed förlorar i arbetsinnehåll och utvecklings
potential, eller så medför kvalitetsstandarden att man lättare kan säkra en god arbetsmiljö och 
att satsningar på förbättrade arbetsförhållanden blir mer naturliga när man satsar på kvalitet. 

I en tidigare studie har Karltun o a (1996) utvärderat effekterna av införande av ISO 9002 vid 
sex möbeltillverkare. De övergripande frågeställningar som låg till grund för studien var att 
identifiera påverkande faktorer under införandeprocessen och i tillämpningen av standarden 
som underlättar för företagen att nå sina mål med kvalitetscertifieringen. Speciellt har frågan 
om hur införandet har påverkat och förbättrat arbetsförhållandena i företagen varit av intresse. 

I Karltun o a (1996) ges en detaljerad bakgrund till frågeställningarna bakom studien och till 
olika kvalitetssystem. Eftersom de företag som undersöktes alla var underleverantörer till 
IKEA och därmed andrapartscertifierade, och dessutom var inga företag certifierade enligt 
ISO 9001, beslutades att utvidga studien med ytterligare fyra träföretag, varav minst två skulle 
vara goda exempel och ha rykte om sig i branschen att vara framstående samt ha ett föredöm
ligt ISO 9000-system. 

Det övergripande syftet med denna studie är att identifiera hur ISO 9000 har påverkat företa
gen och arbetsförhållandena i dem. Detta har brutits ner i ett antal mer konkreta frågeställ
ningar: 

• Vilka skäl fanns, och vilka mål hade företagen med att införa ISO 9002? 
• Vilka positiva och negativa erfarenheter hade företagen erhållit? 
• Hur har företagen lyckats med att uppnå sina mål och vilken nytta har man upplevt med 

certifieringen? 
• I vilken grad har de nya dokumenterade rutinerna och instruktionerna tillämpats? 
• Hur har man lyckats med systemets långsiktiga implementering samt vidareutveckling? 
• I vilken grad driver, och på vilket sätt påverkar ISO 9002 respektive införandeprocessen 

förändringen av arbetsförhållandena? 
• Hur fungerar införande av ISO 9000 som förändringsstrategi och hur brett påverkas företa

gen? 



• Vilken acceptans får man i företagets olika personalkategorier och hur upplever man ut
vecklingen av systemet? 

• Vilka bieffekter får man av införande av ett kvalitetssystem, och i vilken utsträckning har 
man utnyttjat förändringsarbetet, medvetet eller omedvetet till att få ytterligare fördelar än 
ren kvalitetsförbättring av arbetet? 

Utifrån tidigare studier inom området har två alternativa huvudhypoteser identifierats vad 
gäller arbetsförhållandena i företaget, nämligen att ISO 9000 skulle skapa ett regelstyrt arbete 
där de anställda påtvingades ett fastställt arbetssätt som minskade deras möjligheter till läran
de och motivation. Alternativt skulle en välbehövlig struktur skapas som innebar nya möjlig
heter att med hjälp av systemet påverka och förbättra arbetssätt och implementering av föränd
ringar. I denna studie fanns också ambitionen att undersöka hur företagens motiv att införa 
ISO 9000 påverkar det strategiska valet för implementering och vidmakthållande av systemet, 
samt i vilken grad detta kan relateras till hur företaget påverkas vad avser arbetsförhållanden 
och vissa effektivitetsparametrar. 

2 Metod 
För denna smdie har en ansats med flera metoder valts för att samla in och analysera data från 
de olika företagen. Dessa olika metoder har sammanförts till en metodik, en kombination av 
avgränsade metoder, för att få fram en så bred totalbild av företagens utveckling som möjligt. 
Ett annat huvudsyfte med metodiken är att kunna belysa företagens tillämpning av kvalitets
systemet och att urskilja införandeprocessens inverkan från övriga händelser i företagens om
värld. Faktorer som kvalitetsstandarden ISO 9000 i sig, omgivningsfaktorer, pågående ut
vecklingsprojekt med annan riknting etc har haft en parallell påverkan på företagen. Valet av 
studerade variabler och använd metodik har därför utformats för att göra det möjligt att sepa
rera inverkan av de studerade fenomenen. Den utvärderingsmetodik som användes innehöll 
resultatutvärdering, målutvärdering, kostnads - intäktsanalys, attitydutvärdering och process
utvärdering. Metoderna var enkäter, intervjuer, analys av dokumentation och observation. Den 
använda metodiken har tidigare beskrivits i Karltun och Eklund (1994) och använts i Karltun 
o a (1996). 

De undersökta företagen rangordnades avslutningsvis enligt de 29 aspekter som beskriver för
hållanden och införandeprocessen samt erhållna effekter vid respektive företag, se vidare kap 
2.1. De enskilda ingående metoderna beskrivs under respektive delrubrik nedan. 

Frågeställningarna i föregående kapitel har också utvecklats och brutits ner i respektive 
metoddel. Beträffande företagens måluppfyllelse har den bedömts med avseende på certifie-
ring, bättre kvalitet vad avser system, rutiner, arbetssätt, bättre produktkvalitet, lägre kvali-
tetsbristkostnad, förbättrad marknadsposition (ökad volym-marknadsandel, nya produkter, nya 
kunder) och bättre produktivitet/lönsamhet. 

Tillämpningen av metodiken har gjorts i form av ett endagsbesök på varje företag. Vid detta 
tillfälle har vi varit fyra personer som samtidigt genomfört ett antal aktiviteter. Den uppgjorda 
mallen, figur 2.0.1, för hur besöket organiserats och genomförts, har följts i den utsträckning 
det varit relevant. De datainsamlingsdelar som ingår i mallen har alla genomförts på varje 
företag vid detta besökstillfälle. Efter besöken har samtliga företag analyserats utifrån ome
delbara personliga intryck vid en gemensam diskussion mellan samtliga datainsamlare. 
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Fig 2.0.1. Utvärderingsmall för företagsbesök. 

2.1 Processvariabler 
Nedan följer definitioner av de processvariabler som beskriver egenskaperna hos förändrings
processen vid införandet av ISO 9000. Variablerna har valts ut med hänsyn till förändrings
processens karaktär och de studier som tidigare gjorts av förändringsprocesser. 

2.1.1 Processens egenskaper 

Expertorientering 
I samtliga fall av införandeprocessen har det funnits en eller flera experter inblandade. Det har 
dels funnits externa experter som kan betraktas som konsulter för företaget, dels har alla före
tagen haft projektledare internt som fungerat som interna experter. Variabeln expertoriente
ring har här betraktats som den tyngd i processen och den allmänna inverkan som experterna 
haft i kvalitetsarbetet. 

Deltagande 
Denna variabel beskriver i hur stor utsträckning företagets samtliga anställda engagerats och 
fått delta i införandeprocessen. Exempel på sådana aktiviteter kan vara i vilken utsträckning 
man fått dokumentera sina egna arbetsuppgifter och maskiner, i vilken utsträckning man fått 
lämna egna synpunkter på utformningen av detaljer i systemet som berör det egna arbetet eller 



i vilken grad den anställde fått bidra med problemformulering och -lösning av till honom när
liggande (produktions)problem. 

Handlingsorientering 
Variabeln ska beskriva i vilken utsträckning företagen har förmåga att omsätta problemdis
kussioner och i systemet framtagna rutiner och beskrivningar till beslut om åtgärder och att 
omsätta dessa beslut i handling. Dessa två dimensioner av handlingsorienteringen, att fatta 
beslut respektive att omsätta beslut i handling är till sin karaktär olika och variabeln blir därför 
en sammanvägning av dessa dimensioner. 

Målanvändning 
Variabeln ska beskriva användningen av relevanta mål på olika nivåer i företagen. Det innebär 
att den kan brytas ner i olika dimensioner av målanvändning. Dimensioner som är av intresse 
och som ingår i bedömningen är: 

övergripande mål 
nerbrytning i för avdelning och individ relevanta mål 
kommunikation av målen 
uppföljning 
offentlighet 
mätbarhet 

Arena/scen 
Förekomsten av en arena innebär att företaget har någon typ av organisatorisk lösning som 
innebär att det finns en kommunikationsplats tillgänglig för de anställda. Kommunikations
platsen kan vara av icke materiellt slag som t ex möten med bestämda intervaller men det kan 
också utgöras av en fungerande anslagstavla där samtliga anställda kan framföra synpunkter, 
ta upp problem etc. Karakteristiskt för en arena är att kommunikationen är dubbelriktad, 
öppen, aktiv och inriktad på att gemensamt forma den lokala utvecklingen. 

Förbättringar 
Ständiga förbättringar eller vardagsrationalisering har kommit kraftigt i fokus under den se
naste 5-årsperioden. Bakgrunden är en djup tilltro till människans förmåga att kreativt förbätt
ra produktionen, framför allt i sin närmaste omgivning. Möjligheten att föreslå förbättringar 
på sin arbetsplats och möjligheten att genomföra förbättringar har en starkt motiverande in
verkan på personalen. Variabeln beskriver i vilken utsträckning de deltagande företagen ge
nom medvetna organisatoriska åtgärder har satsat på att samtliga eller en stor del av persona
len i företaget stimuleras till att förbättra verksamheten. 

Eldsjäl/ledarskap 
Variabeln är tänkt att beskriva hur starkt det allmänna ledarstödet för ISO 9000-processen har 
varit. Den anger också hur engagerade VD respektive projektledare har varit och i hur stor 
utsträckning dessa har betecknats som eldsjälar i förändringen av sin omgivning. 

Strukturerad metodik 
Bakom variabeln ligger föreställningen att en genomtänkt och strukturerad metodik kraftigt 
underiättar för företaget att nå målet med ISO 9000-projektet. Variabeln anger alltså i vilken 
utsträckning det funnits formulerad metodik i förändringsarbetet alternativt man använt sig av 
ad hoc organiserat arbete för att nå målet. 



2.1.2 Effekter 
För att skapa en djupare bild av vad som gör att en förändringsprocess (införande av kvalitets
system) blir lyckad eller mindre lyckad beskrivs här nedan ett antal effekter av systemet och 
införandeprocessen som vi anser vara väsentliga att beskriva. Med effekt menas här en påver
kan som på något sätt kan härledas till den genomförda förändringen i den aktuella situatio
nen. Effekterna definieras översiktligt av beskrivningen. De är valda efter en bedömning av 
vilka effekter som är önskvärda för företaget respektive de anställda att uppnå. 

"Betyg " på certifieringen 
"Betyget" på certifieringen påverkas framför allt av hur bedömaren (kunden) ser hur systemet 
fungerar i förhållande till den standard som är basen för bedömningen. Det som bedöms är då 
både den rena standarduppfyllelsen rent administrativt och den praktiska tillämpningen av 
systemet. Bedömningen varierar också med bedömarens personliga uppfattning om och prefe
renser för hur ett ISO 9000-system ska fungera. I den officiella bedömningen finns det bara 
två nivåer, godkänt och icke godkänt, medan vi här försöker få en rangordning på hur bra fö
retagen lyckats i förhållande till varandra. 

Bättre verkligt system, rutiner och arbetssätt 
Med bättre verkligt system, rutiner och arbetssätt avses tillämpningen av kvalitetssystemet i 
det dagliga arbetet. Fokuseringen gäller inte bara det allmänna intrycket av om tillämpningen 
fungerar utan också de olika kategorierna anställdas upplevelser om systemet verkligen har 
inneburit förbättringar för det egna arbetet. 

Bättre produktkvalitet 
Med bättre produktkvalitet avses att produkterna är mera korrekt definierade med ett specifi-
kationsunderiag och att de bättre uppfyller givna specifikationer. Produktkvaliteten kan avse 
både aspekter direkt knutna till produktens egenskaper och organisatoriska aspekter som att 
produkten levereras i rätt tid till rätt plats. 

Lägre kvalitetsbristkostnad 
Med lägre kvalitetsbristkostnad avses att kostnaderna för att rätta till brister i den utlovade 
produktkvaliteten minskar. 

Bättre marknadsposition 
En bättre marknadsposition avser huruvida företagets kunder utökat sina inköp från företaget 
eller om nya kunder tillkommit så att den totala tillverkade volymen stigit. En bättre mark
nadsposition kan också innebära att företagets förmåga att ta ut högre pris för samma varor har 
blivit bättre. 

Bättre produktivitet/effektivitet 
Med bättre produktivitet avses att företaget har fått ett effektivare tillverkningssystem så att 
det producerade varuvärdet vid en konstant resursförbrukning har stigit. 

Andra effekter utöver ovanstående 
Med andra effekter avses effekter som inte kan hänföras direkt till ovanstående rubriker men 
som vid utvärderingen i företagen bedöms vara väsentliga till storlek och inverkan. Det är 
framför allt påverkan på företagets konkurrenskraft eller på de anställdas arbetsförhållanden 
som värderats. 
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Effekternas och resultatens överlevnad 
Effektemas och resultatens överlevnad ska beskriva om effekterna är tillfälliga och av kam
panjkaraktär eller om de är bestående och relativt konstanta eller stigande under utvärderings
perioden. 

Övriga effekters överlevnad 
Avser överlevnaden hos ej rubricerade effekter. 

Fortsatt kvalitetsutveckling 
Här avses huruvida företagen har fortsatt sin utveckling av kvalitetssystemet, om man revide
rat sin egen handbok och om man tagit initiativ till ytterligare utveckling med avseende på 
kvalitet i sitt arbete. 

Gett upphov till förbättringsverksamhet 
Med förbättringsverksamhet avses ett systematiskt organiserat arbete för att ge alla, eller en 
stor del av de anställda, möjlighet att delta i ett förbättringsarbete av vardagsrationaliserings
karaktär. 

ISO 9000 har drivit och förbättrat arbetsförhållanden 
Här avses i hur stor utsträckning själva kvalitetssystemets funktion och tillämpning har för
bättrat arbetsförhållandena för de anställda. Detta gäller framför allt de psyko-sociala delarna 
av arbetsförhållandena. 

ISO 9000 har drivit och förbättrat den fysiska arbetsmiljön 
Här avses i hur stor utsträckning själva kvalitetssystemets funktion och tillämpning har för
bättrat den fysiska arbetsmiljön för de anställda. 

Införandeprocessen har drivit och förbättrat arbetsförhållanden 
Här avses i hur stor utsträckning den organisatoriska förändringsprocess som genomförts för 
att införa ISO 9000 har påverkat de anställdas arbetsförhållanden och den tillämpade arbets
organisationen i företagen. 

2.2 Ledningsintervjuer 
Ledningen för respektive företag intervjuades under en-två timmar om företaget och företagets 
utveckling fram till en certifiering enligt ISO 9001 eller 9002.1 tre intervjuer deltog respektive 
företags VD, projektledare och ytterligare en eller två ledningspersoner och vid besöket hos 
Företag C deltog enbart VD. Vid intervjuerna deltog samtliga undersökare från Trätek och 
LiTH. Intervjuerna baserades på följande frågor: 

1. När startade arbetet med ISO 9000, kronologi? 
2. Varför startades detta? 
3. Vilken analys av företaget och omvärlden låg bakom? 
4. Vilka mål sattes upp för arbetet och när gjordes detta? 
5. Vem/vilka deltog i arbetet med att sätta upp målen? 
6. Hur organiserades arbetet? 
7. Vilka kategorier av personal deltog i arbetet (ledning, kvalitetsansvarig, tjänstemän, 

arbetsledare, arbetare, konsulter)? 
8. Vad gjorde respektive kategori, d v s vilken roll spelade man? 



11 

9. Genomfördes det någon nedbrytning av målen till vad olika berörda skulle genomföra? 
10. Användes några speciella arbetsmetoder och vilka motiv låg i så fall bakom dessa? 
11. Lades det upp några utbildningar i samband med införandet och hur såg dessa i så fall 

ut (när, målgrupp, omfattning, inriktning etc)? 
12. Anordnades det andra speciella aktiviteter (när, målgrupp, omfattning, inriktning etc)? 
13. Finns det andra saker Ni vill lyfta fram? 
14. Goda och dåliga erfarenheter? 

a) Måluppfyllelse 
b) Effekter 
c) Lärdomar av processen 
d) Fortsatt utveckling 
e) Projektförmåga 
f ) Kvalitetsresultat 
g) Arbetsorganisationsförändringar 
h) Arbetsmiljöförbättringar 

15. Tidpunkt för förrevision? 
16. Resultat av förrevision? 
17. Tidpunkt för revision? 
18. Resultat av revision? 
19. Tidpunkt(er) för omrevision? 
20. Resultat av omrevision(er)? 
21. Har företaget genomfört andra förändringsprojekt under samma tidsperiod och efter 

och vad har dessa i så fall handlat om? 

Resultatet från intervjuerna redovisas i kapitel 3.1. 

2.3 Utvärdering av personalledning 
För att få ett begrepp om företagens förmåga att hantera, planera, utveckla och leda sina per
sonella resurser genomfördes en revision av företagens rutiner för personal- och kompetensut
veckling. Revisionen baserades på de kriterier som fastställts av ackrediteringsorganisationen 
DNV (Det Norske Veritas). Revisionen täckte tio för området väsentliga punkter. Alla data 
grundades på intervjuer med ansvarig personal samt granskning av dokument då så ansetts 
tillbörligt. 

2.4 Arbetsledarintervjuer 
Intervjuer genomfördes med arbetsledare på samtliga fyra företag. Benämningen arbetsledare 
används i hela rapporten, oavsett den faktiska organisatoriska benämningen i respektive före
tag. En av de intervjuade var gruppledare vilket innebär att han hade ett operativt ansvar be
träffande fördelning av arbete och ledning av det praktiska produktionsarbetet i en produk
tionsgrupp men att han inte hade personalansvar. Han var kollektivanställd och arbetade till 
stor del med normalt produktionsarbete som sina arbetskamrater. Tabellen nedan visar antal 
intervjuade arbetsledare per arbetsplats. 
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Tabell 2.4.1 Deltagande arbetsledare i undersökningen. 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

Antal gruppledare, hela perioden 1 
Antal arbetsledare, hela perioden 3 1 2 1_ 

Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsledares arbetsplats och tidsåtgången var oftast 
ca 1-2 timmar. Som mall för intervjuema användes frågeformuläret enligt bilaga 3 och som en 
avslutning även en kompletterande genomgång av processdimensionema enligt bilaga 2. In
tervjuerna var djupa med en grundlig rekapitulering och diskussion om den period intervjuer
na avsåg. 

En rangordning av företagen beträffande effekter och processens egenskaper enligt tabell 2.9.1 
genomfördes i efterhand. Bedömningen gjordes efter resultaten av intervjuema, anteckningar 
och intryck av varje företag sett ur arbetsledamas perspektiv. 

2.5 Intervjuer av kollektivanställda 
De kollektivanslutna som intervjuades, valdes ut slumpmässigt i företagen, men så att alla 
avdelningar skulle bli representerade proportionellt mot avdelningens storlek. Intervjuerna 
genomfördes efter samma mall som i den tidigare studien, (Karltun o a, 1996) se bilaga 4.1 
denna studie intervjuades 34 operatörer, varav 8 vid Företag A, 8 vid Företag B, 9 vid Företag 
C samt 9 vid Företag D. 

2.6 Enkät 
En enkätundersökning genomfördes på de deltagande företagen. Utdelningen och insamlingen 
av enkäten gjordes med hjälp av projektledarna och arbetsledama i företagen. Dessa delade ut 
enkäter med svarskuvert till samtliga anställda samt samlade och vidarebefordrade svaren till 
Trätek. Enkäten är konstruerad av Trätek i samarbete med "Avdelningen för industriell arbets
vetenskap" vid Linköpings Tekniska Högskola och använd på ett stort antal företag. Enkäten 
är också validerad av Institutionen för pedagogik och psykologi i Linköping. Enkäten är spe
ciellt konstruerad för att vara kort och lätt att fylla i . Enkätens utformning framgår av bilaga 5. 

Utvärderingen av enkäten gjordes av Trätek. Totalt besvarade 191 personer enkäten. Svarsfre
kvensen varierade mellan företagen genom att ansvaret för enkätinsamlingen lades på företa
gen där de anställda var olika starkt motiverade att lämna in sina enkäter. Skillnaderna fram
går av tabell 2.6.1. 

Tabell 2.6.1 Svarsfrekvenser, enkätundersökning. 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

Svarsfrekvens 41 % 92% 87% 87% 
Antal svar 60 24 27 80 

För att få ett jämbördigt jämförelsematerial jämfördes svaren på varje fråga från ett företags 
anställda, med samtliga svar från övriga företags anställda. De anställdas svar på de öppna 
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frågorna i slutet på enkäten sammanställdes, svar med liknande innehåll sammanfördes och 
svaren kategoriserades sedan för att ge en kvantitativ bild av vilka frågor som företagens an
ställda lyfte fram som resultat av förbättringar respektive viktiga att förbättra. 

2.7 Nyckeltal 
Samtliga företag mäter på olika sätt sina prestanda. Företagen har dock beroende på variatio
ner i marknadssituation och affärsidé valt att följa upp sin verksamhet på olika sätt och med 
olika tillgänglighet över tid. Jämförelsen mellan företagen begränsades därför till nyckeltal ur 
respektive bokslut. 

2.8 Granskning av kvalitetssystemen 
Genomgången av företagens dokumenterade kvalitetssystem genomfördes med samma förfa
rande som vid en revision, d v s mot de krav som finns i SS-ISO 9001 och 9002 Utg. 1993. 
Granskningen gjordes dels genom intervju med kvalitetssystemansvarig, dels genom studie av 
upprättade rutiner. Studien följde en på förhand upprättad mall med nedan angivna femton 
frågeställningar. Intervjun med kvalitetssystemansvarig berörde dennes erfarenhet under in
förandefasen och driftsfasen. Värdering gjordes enligt en femgradig skala där tre eller lägre 
vid en revision skulle resultera i en avvikelseanmärkning. Granskningen är genomförd på 
samtliga fyra företag. Resultatet av granskningen redovisas i 3.2. 

2.8.1 Granskningsfrågor 
1. Är kvalitetspolicyn kommunicerad med personalen? 
2. Hur sker uppföljning av kvalitetsmålen? 
3. Vilka acceptanskriterier används? 
4. Hur utförs kontraktsgenomgång? 
5. Hur utförs konstruktionsgenomgångar? 
6. Vilket ritningsunderlag används? 
7. Hur utförs validering av konstmktionen? 
8. Hur utförs leverantörsuppföljning? 
9. Hur utförs förebyggande underhåll? 
10. Hur arbetar företaget med arbetsinstmktioner/kompetenskrav? 
11. Hur arbetar företaget med kontrollinstmktioner? 
12. Hur hanteras avvikelser? 
13. Hur arbetar företaget med korrigerande åtgärder (orsakshantering)? 
14. Hur arbetar företaget med förebyggande åtgärder? 
15. Hur arbetar företaget med utbildningsplaner? 

2.8.2 Inställnings- och erfarenhetsintervju 

2.8.2.1 Införandefasen 
1. Vilken var din första kontakt med ISO 9000? 
2. Hur uppfattade du ISO 9000? 
3. Hur var företagets information före uppstart av ISO 9000 införande? 
4. Deltog du i införandet av ISO 9000? Om ja på vilket sätt? Deltog samtlig personal? 
5. Hur upplevde du företagsledningens engagemang? 
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6. Hade ni något uttalat mål för införandet? 
7. Hade ni extern hjälp vid införandet? Hur fungerade denna hjälp? 
8. Upplevde du något förändringsmotstånd? Hur? 
9. Är det något speciellt som du upplevde positivt under införandefasen? 
10. Är det något speciellt som du upplevde negativt under införandefasen? Vad skulle du 

gjort annorlunda i dag? 

2.8.2.2 Driftsfas 
1. Har samarbetsklimatet förändrats i och med införandet av ISO 9000? Hur? 
2. Märker du om företagsledningens engagemang har förändrats i samband med införandet 

av ISO 9000? Hur? 
3. Känner du till vilket ansvar och vilka befogenheter du har? Hur? Är detta dokumente

rat? 
4. Har du upplevt någon förändring på order och planeringsunderlag? Hur är den föränd

ringen? 
5. Har du upplevt någon förändring på inköpt material? Hur är den förändringen? 
6. Har du upplevt någon förändring på möjligheten att identifiera material och produkter? 

Hur är den förändringen? 
7. Är alla arbetsinstruktioner styrda dokument? Hur är den styraingen upplagd? 
8. Har du upplevt någon förändring i arbetsmiljön? Hur är den förändringen? 
9. Har du upplevt någon förändring när det gäller att fel som uppstår återkommer gång på 

gång? Hur är den förändringen? 
10. Vilka möjligheter har du att påverka förbättringsarbetet? 
11. I samband med kvalitetsarbetet ifylls ett antal blanketter. Hur upplever du omfattningen 

av dessa? När du fyllt i en avvikelserapport eller någon annan blankett, vet du sedan vad 
som händer med den och det ärendet? Hur? 

12. Vilken uppgift har era interaa revisorer? 
13. Finns det en plan för din utbildning (träning)? Hur känner du till den? 
14. Vad fungerar bra på företaget? 
15. Vad fungerar mindre bra på företaget? Vad och hur skulle du vilja göra någon föränd

ring? 

2.9 Sambandsanalys 

2.9.1 Sambanden 
Utifrån det insamlade underlaget avseende intervjuerna med ledning, kvalitetsansvariga, per
sonalansvariga, arbetsledarna och de kollektivanställda, bedömningar av kvalitetssystem och 
system för "Human Resource Management", enkäter och observationer gjordes separata rang
ordningar av 29 aspekter som beskrev erhållna effekter samt processens egenskaper hos 
respektive företag. De ingående aspekterna återfinns i tabell 2.9.1 nedan. 
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Tabell 2.9.1 Aspekter som beskriver erhållna effekter samt egenskaper hos införande-
processen vid företagen. 

Effekter 
1 Betyg på(vid) certifieringen 
2 Bättre verkligt system, rutiner, arbetssätt 
3 Bättre produktkvalitet 
4 Lägre kvalitetsbristkostnad 
5 Bättre marknadsposition 
6 Bättre produktivitet/effektivitet 
7 Andra effekter utöver 2-6 
8 Effektemas och resultatens överlevnad 
9 Övriga effekters överlevnad 
10 Fortsatt kvalitetsutveckling 
11 Gett upphov till förbättrings verksamhet 
12 ISO har drivit och förbättrat arbetsförhållanden 
13 ISO har drivit och förbättrat arbetsmiljöförhållanden 
14 Införandeprocessen har drivit och förbättrat arbetsförhållanden 

Egenskaper 
15 Företagets resurstilldelning 
16 Expertroll, konsult 
17 Expertroll, projektledare internt 
18 Deltagande av anställda 
19 Handlingsorientering 
20 Målanvändning, -mätning, -styrning 
21 Arena/scen inom företaget 
22 Information/kommunikation 
23 Utbildning 
24 Användning av förbättringsverksamhet 
25 Eldsjäl projektledare 
26 Eldsjäl VD 
27 Ledarskapsstöd 
28 Systematik i metodik 
29 Organisatorisk tyngd/frihet för projektledare 

För varje aspekt rangordnades företagen från 1 till 4 efter resultatet av analysen beträffande 
intervjuer och övriga data. 

Baserat på de totalt fyra utförda rangordningarna (en för varje kategori uppgiftslämnare) gjor
des en sammanvägning till en total rangordning. Rangordningens resultat har sedan aggrege-
rats (sammansatts) till mer omfattande begrepp. Resultatet av aggregeringen är en slutlig jäm
förelse mellan fem effekter och fem förklaringar där sedan sambanden har analyserats med 
korrelationsanalys. Effekter och egenskaper beskrivs nedan. 
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2.9.2 Effekter 

Prestanda 
Detta är en sammanvägning av effekterna 3-7 ovan, d v s bättre produktkvalitet, lägre kvali-
tetsbristkostnad, bättre marknadsposition, bättre produktivitet/effektivitet och andra prestan
daeffekter. 

Överlevnad 
Prestandaeffektemas varaktighet över tid, d v s hur prestandaeffekterna fortlever i företagen 
vilket utgör punkterna 8 och 9 ovan. 

Fortsatt utveckling 
Avser kvalitetssystemets fortsatta utveckling och i vilken grad man kan se ett systematiskt 
förbättringsarbete i företagen. Punkt 10 och 11 ovan. 

Kvalitet 

I kvalitet ingår förutom punkt 1 och 2 också punkt 10 och 11 ovan. 

Arbetsmiljö 
Här ingår både ISO-systemets och processens påverkan på alla olika arbetsmiljöparametrar. 
Punkt 12-14 ovan. 

2.9.3 Egenskaper hos processen 

Förbättringssystematik 
I detta begrepp ingår förklaringarna handlingsorientering, målanvändning, mätning, styrning, 
användning av förbättringsverksamhet samt systematik i metodik. Punkterna 19, 20, 24 och 28 
ovan. 

Organisatorisk resurs 
Detta innebär företagets resurstilldelning samt organisatorisk tyngd/frihet för projektledaren. 
Punkt 15 och 29. 

Ledningens engagemang 

Utgörs av eldsjäl, projektledare och VD samt ledarskapsstöd. Punkt 25-27. 

Anställdas delaktighet 
Avser deltagande av anställda, arena/scen inom företaget, information/kommunikation samt 
utbildning. Punkterna 18, 21-23. 
Expertorientering 
Interna och externa experters roll i arbetet. Punkt 16-17. 

2.10 Beskrivningar av företagen i studien 
Företagen i studien är företag som hade en tillverkning av trämöbler eller liknande produkter. 
Kriterierna för val av företag var att de skulle vara tredjepartscertifierade enligt ISO 9001 eller 
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9002. De fick heller inte ha varit i professionell kontakt med någon av de personer som ge
nomförde studien under införandefasen. Storleken på företag skulle också vara jämförbar, 
d v s små eller medelstora företag. Företagens produktionsflöde var typiskt uppdelat i tre 
huvuddelar, bearbetning, ytbehandling och färdigställning/packning. Företagen var lokalise
rade på orter i södra Sverige med färre än 10 000 invånare. Företagens storlek och antal an
ställda framgår av följande tabell som avser förhållandena 1995. 

Tabell 2.8 Företagen i studien, storleksförhållanden. 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

Antal anställda 145 26 31 92 
Omsättning [Mkr] 204,6 38,7* 23,7 170,9 

Kalkylerad 

3 Resultat 
I följande kapitel redovisas resultaten av studien. Eftersom flera metoder användes, omfattan
de olika personalgrupper med olika perspektiv, så kunde ibland resultaten synas motsägelse
fulla. Dessa skillnader diskuteras i kapitel 4. 

3,1 Certifieringsprocessen i respektive företag 
För att få en uppfattning om hur certifieringsprocessen gått till i de olika företagen finns pro
cessen beskriven nedan för varje företag. Beskrivningen är en återgivning av de intervjusvar 
som erhölls vid intervjun med ledningen i respektive företag. 

3.1.1 Företag A 
Företaget tillverkar möbler för framför allt den yttre miljön. Många av företagets produkter 
omfattas av rigorösa säkerhetsbestämmelser vilket innebär att det finns stora krav på produkt
dokumentation och att kunna visa att man tillverkar enligt specifikation. Företaget har även i 
samarbete med en högskola lyckats utveckla en högskolekurs där potentiella kunder utbildas i 
hur företagets produkter kan användas. 

Arbetet med certifiering av företaget enligt ISO 9000 startades 1989-1990. Man började då 
successivt införa kontrollrutiner, men arbetet var inte helt målinriktat i inledningen. Vissa 
rutiner hade man redan tidigare infört i produktionen. I samma period började man också att 
mäta reklamationer. Skälen till att man valde att satsa på en certifiering var tre: Företaget hade 
fått kvalitetsproblem på exportmarknaden som kunde härledas till produktionen, och dessa 
problem ledde till höga reklamationskostnader. Man bedömde också att ett ISO 9000-
certifikat skulle vara bra att ha på nya marknader och exportverksamheten krävde en bättre 
kvalitetsstyrning av organisationen, bl a på grund av säkerhetskraven på produkterna. Dessa 
skäl upplevdes av företagets ledning som hinder för en fortsatt positiv utveckling av företaget. 
Utöver certifiering satte man också upp som mål att minska reklamationskostnadema och att 
minska behovet av att i efterhand rätta till fel som uppstått i produktion, genom produktemas 
konstruktion eller vid försäljningen. Vid den inledande diskussionen satte man upp som mål 
att klara certifieringen på ett halvår, men detta reviderades snart till ca 1,5 år vilket samman
föll med publiceringen av en ny produktkatalog. Certifieringsarbetet startades av företagets 
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ledning och diskuterades i ledningsgruppen. Man såg inga realistiska alternativ till ISO 9000 
eftersom företaget exporterar en stor del av sin produktion och det var viktigt att det fanns en 
internationell status i det system som valdes. VD tog klart ställning och gick i täten för arbetet. 
Arbetet organiserades genom att medlemmarna i ledningsgruppen fick sig tilldelat olika av
snitt i standarden, som man fick ansvar för att genomföra. En extern konsult engagerades för 
att styra upp arbetet och för att fungera som sekreterare. Den externa konsulten skrev proto
koll och en stor del av rutinerna tillsammans med respektive funktionsansvariga. Rutinerna 
formulerades efter hur man utförde arbetet vilket gjorde att man hamnade ute i verksamheten. 
Produktionschefen fick argumentera för att få systemet accepterat ute i produktionen, där det 
fanns ett visst motstånd. Vissa delar accepterades, medan andra fick skrivas av ledningen. 
Policy och kvalitetsmål bröts ner i olika kategorier av delmål som sedan mättes och följdes 
upp. Detta används fortfarande och företaget kan gå tillbaka till start för att se utvecklingen. 
Företaget använde sunt förnuft och underströk systematiskt tänkande i genomförandeproces
sen. Under 1988-89 förändrades strategin för produktutveckling och man satsade på att göra 
mera "rätt från början" på alla nivåer. Företaget betonar att konstruktionsgenomgången är 
viktig, och att tillämpningen av den lett till att problemen i produktionen har minskat. Under 
certifieringsarbetet satsades 75-100 tim utbildning per person, framför allt under 1992-94. 
Utbildningen omfattade själva standarden, arbetssätt, processer, materiallära, respektive av
delnings rutiner samt avsnitt 1 i standarden. Företagets kvalitetsansvarige har varit på utbild
ning i intemrevision, och företaget har också lärt upp ytterligare 13 internrevisorer i alla delar 
av företaget. Man betonar att revisionema är bra lärtillfällen, och att det som varit svårast att 
få organisationen att förstå är att kvalitet handlar om total kvalitet och inte bara produkten. 
VD har också betonat att certifieringen bara är att betrakta som ett körkort för vidare utveck
ling. Företaget var välinformerade om kundkraven genom att man har mycket intensiva kund
kontakter och arbetar nära marknaden. Produktionen har få kontakter med marknaden men 
reklamationsrapporter släpps ut till lagret. Företaget lyfter fram att övergången från "svajiga" 
muntliga rutiner, till en styrning efter dokumenterade arbetssätt, har gett arbete efter samma 
riktlinjer och med en gemensam referens. VD betonar hela tiden att arbetet ska ske enligt de 
rutiner man har beslutat om. När problem av olika slag dyker upp, granskar företagets led
ningsgrupp om kvalitetssystemet har tillämpats korrekt, och om systemet bör revideras. Före
taget menar att man har överdrivit intemrevisionen, där varje mening i systemet granskas 
varje år. Man ser också en potential att använda systemet som ett ledningsinstrument på varje 
avdelning i högre utsträckning än idag. 

Erfarenheter som man lyfter fram är att man inte har anammat någon O-felsfilosofi. Företaget 
menar att kunderna är mycket nöjda och att man ligger mera åt en överkvalitet. Certifieringen 
har därför bara inneburit marginella måljusteringar och läget i företaget är mycket gott. 
Effekterna av certifieringen har bland annat märkts i sjunkande felfrekvenser, och att produkt
kvaliteten är hög och jämn. Man har också lyckats få ett effektivare arbete i ett totalperspektiv, 
där man bland annat lyckats styra upp påverkan av korttidsanställda på kvalitetsutfallet genom 
ett faddersystem. En lärdom av processen har varit att chefen själv ska vara det stora föredö
met med ett enormt hundraprocentigt engagemang. Man betonar också vikten av engagerade 
budbärare från ledning till personal. Det fortsatta utvecklingsarbete man ser framför sig är 
införande av ISO 14000, utveckla förebyggande åtgärder och att införa riskanalys. Man menar 
att projektförmågan har ökat även om man haft den tidigare, att påverkan på organisationen 
har varit att man anställt ytterligare en kontrollant och att ledarna i organisationen har fått fler 
uppgifter. Arbetsmiljön kommer att påverkas mer genom ISO 14000, där man i ett första steg 
kommer att integrera detta system med internkontrollen som ska vara klar till semestern 1997. 
Detta kommer sedan att slås ihop med ISO 9000. 
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Företaget genomförde ingen förrevision men blev underkända på den första certifieringsrevi-
sionen. Vid den andra i februari 1993 godkändes man och sedan dess har man haft sju revisio
ner som resulterat i ca fem anmärkningar varje gång. 

3.1.2 Företag B 
Företaget är ett familjeföretag med ett världspatent som skyddat den centrala produkten sedan 
1947. Produkten finns idag i 32 länder men produktionen i Sverige förser enbart den nordiska 
marknaden med produkter. Idag är ägarna inte engagerade annat än genom styrelsearbetet. 
Företaget har drivit en rad utvecklingsprojekt under de senast åren vilka har resulterat i en 
plattare organisation, avancerad IT-användning och ett kundorderstyrt företag med en väl 
dokumenterad affärsidé och en definierad kvalitetspolicy. Företaget består av tre olika delar 
varav den här studien enbart har studerat den träbaserade produktionsdelen, vilken utgör ca en 
tredjedel, samt ledningsfunktionen för denna och för hela företaget. 

Arbetet med ISO 9000 startades under 1993 då man beslutade att utforma ett kvalitetssystem. 
Ett starkt skäl var att man genomfört kraftiga nerskämingar, (till 30% av tidigare organisation) 
och var tvungen att få ihop, strukturera och dokumentera organisationen på en ny nivå. Ett 
bidragande skäl var också en nulägesanalys som gjordes i företaget under hösten 1993. Inle
dande diskussioner påbörjades med en konsult. 1 januari 1994 tillsattes en kvalitetssamordna-
re med uppgift att genomföra kvalitetssystemet, och i mars hade man en officiell projektstart. 
Företaget lade då fast en tidplan med målet att vara färdig med dokumentationen i december 
1994. Denna plan fick förlängas till januari 1996, då dokumentationen var klar. Systemet god
kändes och företaget fick sitt certifikat under sommaren 1996. Målet var hela tiden att få ett 
bra system att arbeta efter, och om man upplevde att ISO 9000 inte gick att förena med företa
gets sätt att arbeta skulle man strunta i certifieringen. Arbetet med kvalitetssystemet organise
rades så att man betonade att allt arbete skulle genomföras av egen personal så långt som 
möjligt. Kvalitetssamordnaren ledde arbetet som styrdes av en grupp med ledningsrepresen
tanter för företagets olika delar. Denna grupp har sedan dess haft en central och aktiv roll i 
företagets kvalitets- och förbättringsarbete. Ett avtal skrevs med konsulten att han enbart 
skulle vara bollplank, och att alla kontakter skulle initieras av företaget och inte av konsulten. 
Företaget accepterade inte befattningsbeskrivningar utan skrev funktionsbeskrivningar samt 
dokumenterade hur man arbetade. Mycket av skrivningen gjordes tillsammans med operativ 
personal som intervjuades och fick ge synpunkter på det skrivna. Skrivarbetet gjordes i hu
vudsak av kvalitetssamordnaren och medlemmarna i styrgruppen. Dokumentationen diskute
rades i styrgruppen för att man skulle lära av varandras arbete och under hela arbetet betona
des att ISO 9000 inte fick vara styrande. Man utnyttjade också konsulten för att tillsammans 
med kvalitetssamordnaren genomföra en tidig förrevision så att man fick känna på hur det var 
att få anmärkningar. Under arbetet deltog kvalitetssamordnaren i olika kvalitetsseminarier och 
därefter i en intemrevisionsutbildning. Man genomförde också en halvdags utbildning med 
personalen där man lärde ut om ISO 9000 samt problemlösning och produktionsekonomi. 
Man har sedan externutbildat tre intemrevisorer, en för varje enhet, för att få fler influenser 
utifrån. Vid val av revisor granskade man noga hur de olika revisorerna marknadsförde sig 
och valde därefter en som man tyckte gjorde ett bra säljarbete. Man genomförde en förrevision 
under november 1995 då man fick relativt många anmärkningar, vilket dock inte avskräckte, 
och sedan genomförde man en certifiering i februari 1996. För att få ett riktigt resultat av revi
sionerna gick man ut till personalen och betonade att alla skulle berätta hur det fungerar i 
verkligheten. Vid revisionen kom man i konflikt med revisorn (och standarden) om hur man 
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skulle skriva kvalitetsmålen. Företaget menade att man redan hade traditionella kvantitativa 
mål och ville istället sätta upp mer kvalitativt formulerade förbättringsmål. Detta hade revi
sorn svårt att acceptera inledningsvis, men efter en grundlig diskussion kom man överens och 
företaget har sedan fått beröm för sitt arbete med att hitta relevanta mål. Positiva effekter är att 
styrgruppen har fortsatt sitt arbete med att koordinera och säkra verksamheten, och att man har 
lärt sig att jobba mer ihop. Efter certifieringen har företaget anställt många säljare och sett att 
man arbetar med kvalitetshandböckema som ett uppslagsverk. VD har i efterhand hållit en 
utbildning om företagets kvalitetspolicy. Vid anmärkningar använder man utbildning och alla 
avsnitt har också blivit internreviderade. Man tycker att man har en "väldig spänst" i intemre-
visionen som går ut på att stämma av arbetsgången och inte att leta fel. Reklamationer och 
andra anmärkningar går till styrgruppen, som tillsätter projektledare för att lösa problemen. 
Dessa projektledare skapar små projektgrupper och företaget betonar vikten av att man lär sig 
att arbeta i projekt. Även styrelsen har fått en halv dags utbildning av kvalitetssamordnaren 
och resultatet av revisionerna rapporteras i styrelsen. Andra resultat som man vill lyfta fram är 
en utbildning av alla nyanställda på 8 veckor, varav de första 6 veckoma inte görs på den egna 
arbetsplatsen utan på övriga delar i företaget. Utbildning sker bland annat på företagets kvali
tetssystem, IT-system och det administrativa systemet och utbildningen avslutas med ett 
skriftligt prov. Den omfattande introduktionen ger snabbt en hög produktivitet hos nyanställ
da. Negativa effekter av kvalitetssystemet är en ökad administrativ belastning och att det blir 
"för mycket papper". Ett krav som lyfts fram är att man får en snabbhet i administrationen. 

I den studerade divisionen har man infört grupparbete med planerad rotation och i snitt be
härskar varje medarbetare 8 av 30 arbetsuppgifter. Man använder två olika metoder för att 
inom kvalitetssystemet förbättra verksamheten, bristrapporter och montörsrapporter, som går 
till styrgruppen för kvalitetssytemet där man ger feedback och fattar beslut om åtgärder. Om 
en åtgärd beslutas gör man en annan person till projektledare än inlämnaren för att man inte 
ska dra sig för att lämna in en bristrapport. Inlämnare av rapporter ska få besked inom två må
nader. Företaget har bland annat fått utbilda legotillverkare som ett resultat av dessa bristrap
porter. 

3.1.3 Företage 
Företaget är ett familjeföretag i tredje generationen som framför allt är underleverantör av 
träkomponenter för möbler och andra träprodukter. Företaget är specialister på en speciell 
produktionsteknik som anammades under 1960-talet. Idag har företaget relativt många kunder 
och man försvarar idag sin position som leverantör genom att utveckla ett större kompetens
innehåll i sina leveranser, med t ex små serier och hög leveranssäkerhet. Företaget är också 
leverantör t i l l , och delägare i företag som tillverkar och säljer produkter till slutkund. 

Företaget valde att starta arbetet med en certifiering när det kom signaler från viktiga "trend-
sättare" i branschen, och större kunder hävdade att man på sikt enbart skulle välja certifierade 
leverantörer. Arbetet startades 1993 och företaget ville vara tidigt ute för att man skulle kunna 
utnyttja marknadsfördelarna med en certifiering. Huvudmålet var att uppnå en tredjepartcerti-
fiering men något tidsmål sattes inte upp. Dessutom fanns det till viss del en önskan att samti
digt förbättra produktionen. Beslutet att påbörja certifieringen togs i företagets ledningsgrupp 
där VD, produktionschef och arbetsledare ingår. Ledningen kände en osäkerhet om hur ett litet 
företag skulle klara att driva ett projekt som ledde till en certifiering, och därför anlitade före
taget en utomstående konsult för att få hjälp med projektet. En arbetsledare utsågs till kvali-
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tetssamordnare. Företaget förlitade sig på konsulten, skaffade inte standarden själva, och kon
sulten kom därmed att styra processen på sitt sätt. Varje gång det var ledningsgruppsmöte fick 
ledningsgruppen nya arbetsuppgifter och första året deltog hela ledningsgruppen samt facket i 
arbetet. I arbetet utgick man från gällande mtiner varefter man skapade nya enligt kraven i 
standarden. I början skrev konsulten allt men företaget tyckte att det blev mycket ordlek. Detta 
innebar att man trappade ner samarbetet med konsulten, arbetet stod still och man hade stora 
problem med att tolka standarden. Företaget gick igenom en mognadsprocess, och tiden gav 
företaget en bättre förståelse för systemet. Under det sista året före certifiering skrev kvalitets-
samordnaren allt själv. VD menar att hade man gjort rätt från början borde man varit klara på 
ett halvår. Till slut bestämde man sig för en nivå och begärde en förrevision. Efter detta föll 
mycket på plats, man insåg att man gjort mycket onödigt samtidigt som man fick stor anmärk
ning på dokumentationen vilket man hade förväntat sig. 

Konsulten genomförde personalinformation utan VD vilket ledde till missnöje bland perso
nalen. Företaget och konsulten startade också upp flera utbildningsomgångar, men dessa 
minskades ner när arbetet inte konkretiserades tillräckligt snabbt. Vid uppstarten träffade 
företaget också en av sina största kunders kvalitetschef för att diskutera tekniska krav och 
uppläggning. 

Arbetet ledde till att man fick fram mycket bra rutiner och blanketter för kontraktsgenomgång 
och inköp. Däremot anser VD att det tog för lång tid att genomföra certifieringen och att andra 
projekt hindrades av detta. Han uppskattar de totala kostnaderna hittills för systemet till ca 
0,5 Mkr och bedömer att det inte betalat sig hittills. Samtidigt menar han att företaget skulle 
göra om det. Företaget ser idag på kvalitetsprojektet som en mognadsprocess och certifiering
en som ett körkort för att komma vidare. Något som varit positivt är att det inte finns någon 
direkt personanknytning till fel, och att man lyckats ändra om mtiner till en bättre uppföljning. 
Ett negativt resultat är att kassationsandelen gått upp, vilket var något man tidigare arbetat 
mycket med för att få ned. VD menar att det kan bero på att kommunikationen med och inom 
facket blivit sämre och att detta återverkat negativt på motivationen hos delar av personalen. 
Andelen kassationer är kopplat till premielönen och idag når man inte till en nivå så att det ger 
utslag på lönen. Företaget mäter också leveranssäkerheten för att kunna garantera leverans på 
exakt vecka. Man räknar med att kraven från samtliga kunder kommer att tvinga fram att man 
blir bättre på leveranssäkerheten än idag. Den största kunden har vid intervjutillfället lite för 
stor andel av leveranserna enligt VD, och han skulle vilja öka försäljningen till andra kunder 
för att minska beroendet av den största kunden. 

Företagets förmåga att genomföra projekt har ökat och man har efter certifieringen gått in i ett 
nytt "jätteprojekt" för att tillsammans i ett nätverk av företag försöka utveckla företaget inom 
11 olika områden med t ex målstyrda gmpper, utredning av psyko-social arbetsmiljö, en kom
petenstrappa, marknads- och teknikutveckling och IT-utveckling. I detta ingår också en analys 
för Växtkraft Mål 4. Programmet är treårigt med många inslag. Fem personer har gått igenom 
projektledarutbildning under en halv dag, och man har haft två heldagsutbildningar i samband 
med övriga programinslag. Arbetet med certifieringen har gjort att man lärt att man måste 
arbeta på ett visst sätt. Kvalitetssystemet lever vidare genom revisionerna. Vid utveckling och 
planering av produktionen idag har man kvalitetssystemet i tankarna för att säkra processen. 
Kvalitetssamordnaren håller utbildning i små gmpper för att förklara blanketter m m. Utöver 
detta är det små förändringar mellan revisionerna. Arbetsorganisationen kommer att påverkas 
mycket av ett nytt IT-system med terminaler i verkstaden vilket ska förenkla informationsflö
det. Ett system för intemkontroU av arbetsmiljön infördes våren 1993 men det är inte alls in-
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tegrerat med ISO 9000 och en sådan integration har heller inte diskuterats. Man kommer där
emot att påbörja införande av ISO 14000 vilket bör vara klart under våren 1998. Detta kom
mer att integreras med ISO 9000-systemet. 

3.1.4 Företag D 
Företaget tillverkar möbler för kontor och offentlig miljö. Företaget har tillhört en större kon
cern dominerad av metallindustrier under lång tid, och har därför en kultur beträffande kvali
tetsarbete som skiljer sig från stora delar av träindustrin. Företaget gick igenom en konkurs 
1991-92 men har sedan rekonstruerats. I samband med konkursen halverades personalstyrkan. 

Företag D började på allvar att arbeta med certifiering enligt ISO 9001 under 1992-1993. Mo
tivet för detta var framför allt betingat av att man ville visa marknaden var man låg kvalitets-
mässigt. Företaget menar att man redan hade en kvalitetsorganisation med kontrollrutiner, 
ritningar etc och att det därför mer var ett kvitto på detta man eftersträvade. Det mål som 
sattes upp var framför allt att få ett certifikat, men ytterligare mål beträffande leveranstid och 
kvalitetsbristkostnader tillkom under processens gång. Målen med projektet, i den utsträck
ning de formulerades, sattes upp av ledningen i företaget. Företagsledningen betonade att cer
tifieringen genomfördes i en oerhört slimmad produktionsorganisation. Arbetet organiserades 
så att en person arbetade heltid som projektledare under ca 1,5 år med att kartlägga och do
kumentera arbetssättet. Projektledaren skrev manual efter intervjuer och diskussioner med 
personalen på respektive arbetsplats. Typiska frågor i arbetet var "vad gör vi?" och "hur gör 
vi?". Sättet att organisera arbetet motiverades med att "vanligt folk har svårt att förstå stan
darden ISO 9000". Efter en första skrivning har sedan rutiner och instruktioner gåtts igenom, 
tillrättalagts och tolkats tillsammans med respektive anställd. En extern konsult användes för 
att få hjälp att tyda standarden och ett certifieringsorgan användes för en förrevision som 
företaget menar att man hade stor nytta av. Samtliga anställda fick totalt ca 100 timmars ut
bildning varav ca 30 timmar utgjordes av en kurs "mot O fel" med tillhörande pärm. 

Det var svårt att skilja på specificerad och verklig kvalitet. När man gick igenom olika ar
betsmoment och identifierade viktiga mått på detaljerna fick man en ny syn på många proces
ser. Det blev en klar förbättring beträffande mätning, användning av tolkar och mallar. Det 
visade sig att man inte visste, kunde eller såg hur man skulle mäta. Man lyckades göra vissa 
förenklingar och justeringar men man fick små rationaliseringsvinster. Ledningen upplevde 
varken motstånd eller entusiasm i produktionen. De största skillnaderna uppstod på säljavdel-
ningen där kvalitetssystemet fått en styrande effekt och där man nu dokumenterar mer, går på 
"en smalare gångstig" men samtidigt tycker att det är svårare med regler. Det enda "jippo" 
företaget genomförde var att man delade ut en tröja till de anställda. 

Företaget gör interna revisioner varje månad men ska minska detta till varannan månad. 
Företag D har haft tre externa revisioner efter certifieringen och menar att samtliga gått 
mycket bra. Detta förklarar man med att det egna systemet är oerhört välutvecklat, har krävt 
mycket resurser och att man har en ambitiös organisation i alla avseenden. Samtidigt menar 
man att ISO 9000 är så omslutande att det är svårt att få överblick och att systemet blivit svårt 
att hitta i på grund av pappersmängden. Företaget har infört internkontroll av arbetsmiljön och 
planerar att införa ISO 14000. Dessa system vill man dock inte ha integrerade med kvalitets
systemet. 
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Företaget har genomfört många andra aktiviteter under samma tidsperiod som man byggt upp 
sitt ISO 9000-system. Dessa aktiviteter har dock inte varit organiserade som projekt utan ge
nomförts på ett informellt sätt i nära samarbete mellan olika anställda. Antalet arbetsledare har 
reducerats från tre till en, man har infört fasta limlöner, ökat flexibiliteten, infört fler lyfthjälp
medel, minskat lagret, förbättrat lagerhanteringen och effektiviserat beslutsprocessen. Opera
törerna har blivit bättre på att tänka själva och säga till när det blir fel. Däremot har företaget 
inte velat ha någon förslagsverksamhet då man anser att detta ger för mycket konflikter om 
ersättning. 

Företag D uppfattning om effekterna av införandet av ISO 9000 är att systemet skapat bättre 
ordning och reda, gett möjlighet att härleda kvalitetsbrister utan piska och att säljsidan styrts 
upp på ett bra sätt. Man tror att det varit lönsamt då man mest använt interna resurser för att 
bygga upp systemet, och man menar att systemet förenklar verksamheten och ger resultat i 
slutänden även om det känts komplicerat i början. 

3.2 Kvalitetssystemen i företagen 
Granskningen har gjorts dels genom intervju med ansvarig för kvalitetssystemet, dels genom 
studie av upprättade rutiner. Studien har följt en på förhand upprättad mall med femton fråge
ställningar, se föregående kapitel. Intervjun med ansvarig för kvalitetssystemet har berört den
nes erfarenhet under införandefasen och driftsfasen. 

3.2.1 Resultat av intervjuer med kvalitetsansvarig 
Följande resultat speglar den kvalitetsansvariges uppfattning om hur införandet och driften av 
kvalitetssystemet fungerar. 

3.2.1.1 Företag A 

Införandefasen 
Systemansvarig kom i kontakt med ISO 9000 ungefär 1989-90. Hans uppfattning om standar
den är att den är neutral, lite svårtillgänglig och det tog lång tid innan man läste den. Under 
införandefasen har företagets ledning varit starkt engagerad. Personalen har fått löpande in
formation vilket resulterat i en bred positiv personalinställning. Något direkt förändringsmot
stånd har ej upplevts. Systemansvarig upplevde inget negativt i samband med införandet av 
kvalitetssystemet, däremot lyftes det fram att perioden var utvecklande och bl a lärde man sig 
mycket om den egna organisationen. 

Driftsfasen 
Samarbetet har förbättrats genom att det organiserats så att inte begreppet "v i och dom" längre 
finns. Allt är ett gemensamt arbete där var och en känner till sitt ansvar och sina befogenheter. 
Någon förbättring av order och planeringsunderiag har inte gjorts, detta var bra från början. 
Däremot har det skett en påtaglig förbättring när det gäller inköpt material där kraven blivit 
bättre definierade. Även identifiering av material har förbättrats vilket minskat söktider. Infö
rande av kvalitetssystemet har medfört bättre ordning och reda, som i sin tur har gett ett bättre 
arbetsresultat och bättre miljö att arbeta i där "pajkastning" inte längre förekommer. Fel som 
upprepas mer än en gång per månad hanteras av företagsledningen. Systemansvarig har stora 
möjligheter att påverka förbättringsarbetet. Interna revisorer medverkar genom att tillsammans 
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med operatörer ge förbättringsförslag. Idag fungerar samarbetet bra på företaget. En viss oro 
finns för brist på framtida teknisk kompetens, framförallt gäller detta inom produktutveck
lingen. 

3.2.1.2 Företag B 

Införandefasen 
Systemansvarig kom i kontakt med ISO 9000 under hösten 1993 i samband med att projektet 
för införande av ett kvalitetssystem planerades. Hennes uppfattning om standarden är att den 
är svårtolkad. Före uppstart av införandeprojektet genomfördes ett par informationsomgångar 
för personalen. Systemansvarig, som höll i införandefasen, har haft stöd av företagets ledning 
som varit starkt engagerad. Personalen har fått löpande information vilket resulterat i att ett 
visst motstånd förändrats t i l l en positiv inställning. Ett direkt förändringsmotstånd har upp
levts när det gäller marknadssidan. I samband med införandet av kvalitetssystemet visade det 
sig att viljan hos personalen att skriva rutiner och instruktioner var större än förväntat. Vad 
som kunde gjorts annorlunda var t ex en noggrannare nulägesanalys, att inte utgå från standar
den utan ifrån nyttan för företaget samt att läsa in standarden bättre före projektstart. 

Driftsfasen 
Samarbetet har förbättrats genom att vi har något gemensamt att tala om. Vidare har de ge
nomförda utbildningarna förbättrat relationerna mellan personalen. Dock har man ännu ej nått 
fram till att få företagets olika geografiska enheter att upplevas som ett företag. Ledningens 
engagemang som från början var stor är fortfarande lika stor. Allt är ett gemensamt arbete där 
var och en känner till sitt ansvar och sina befogenheter. Order och planeringsunderlag har för
bättrats. Genom att bedömningen av leverantörer har genomförts, har det skett en påtaglig 
förbättring när det gäller inköpt material där leveranskraven bättre uppfylls. Även identifiering 
av material har förbättrats vilket minskat söktider. Införande av kvalitetssystemet har medfört 
bättre ordning och reda med uppmärkt material och uppmärkta verktyg. Detta har i sin tur gett 
ett bättre arbetsresultat och bättre miljö att arbeta i . Systemansvarig har stora möjligheter att 
påverka förbättringsarbetet som genomförs i team. Interna revisorer medverkar genom att t i l l 
sammans med operatörer ge förbättringsförslag. Idag fungerar samarbetet bra på företaget. 
Personalen tillåts ta egna initiativ och har uttalat ansvar, "det är också tillåtet att göra fel". 

3.2.1.3 Företag C 

Införandefasen 
Systemansvarig kom i kontakt med ISO 9000 under 1991 i samband med att projektet för in
förande av ett kvalitetssystem planerades. Hans uppfattning om standarden är att den är svår
tolkad. Före uppstart av införandeprojektet genomfördes en kort personalinformation. System
ansvarig var mycket lite involverad i införandefasen som i stort drevs av en inhyrd konsult. 
Konsultens relation till personalen var ansträngd. Något uttalat mål fanns inte från början. Per
sonalen uttalade ett starkt motstånd, kunde inte förstå vad det här skulle tjäna ti l l . Vad som 
kunde gjorts annorlunda är att låta personalen, i större utsträckning, komma med egna initia
tiv. 
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Driftsfasen 
Samarbetet har inte förändrats genom införandet av ett kvalitetssystem och företagsledningens 
engagemang är också oförändrat. Var och en känner till sitt ansvar och sina befogenheter. 
Order och planeringsunderlag har förbättrats, det är nu mindre "tjafs". Genom att kravspecifi
kationer har upprättats för fanér har här skett en förbättring. Några större förändringar har inte 
upplevts i produktionen. Utbildning av interna revisorer har ännu ej genomförts. En fördel 
med ett så här litet företag är att kommunikationsvägarna kan vara korta. Kvalitetssamord
naren upplever att han sitter nära dem som fattar beslut. Vad som borde förbättras är att det 
finns ett antal områden där endast någon har tillräcklig kompetens för uppgiften. 

3.2.1.4 Företag D 

Införandefasen 
Systemansvarig kom i kontakt med ISO 9000 under hösten 1993. Hans uppfattning om stan
darden är att den är något "nödvändigt ont" med en massa regler som är svåra att förstå. Efter
som företaget tidigare hade en form av kvalitetssystem blev det en övergång från en manual 
till en annan. Personalen fick en introduktionsinformation i samband med uppstart av införan
defasen. En person utsågs till att hålla i införandefasen. Företagets ledning var till viss del 
engagerad. Ett uttalat tidsmål sattes för arbetet. Till hjälp att tolka standarden anlitades en 
extern konsult. Personalen har fått löpande information vilket resulterat i att ett visst motstånd 
förändrats till en positiv inställning. I samband med införandet av kvalitetssystemet har perso
nalens kvalitetsmedvetenhet ökat och allt fler har fått en bättre inblick i företagets totala pro
cess. 

Driftsfasen 
Samarbetet har förbättrats vilket tydligast märks i samband med kontraktsgenomgång. Detta 
har också medfört att order och planeringsunderlagen har förbättrats. Ledningens engagemang 
har till viss del förbättrats genom att man fått en utökad mängd information. Företaget har en 
personalhandbok i vilken det klart framgår vilket ansvar som medföljer en funktion, befogen
heter är knutna till attesträtt. Identifiering av material har förbättrats vilket minskat söktider 
och skapat bättre ordning och reda. Dokumentationen bedöms att vara i rätt omfattning, men 
företaget arbetar med att få bort egenförfattade ostyrda instmktioner. Systemansvarig har stora 
möjligheter att påverka förbättringsarbetet och en minskning av återkommande fel kan utläsas. 
Interna revisorer medverkar i förbättringsarbetet. Som produktionsenhet fungerar företaget 
bra, dock kan en viss distans mellan anställda i produktionen och ledningen utläsas. 

3.2.2 Resultat av systemgranskning 
I tabell 3.2.1 redovisas en sammanställning av granskningsresultatet. Tabellen visar företagens 
rangordning för varje fråga. En detaljerad redovisning av granskningsresultetet med korta 
motiveringar finns i bilaga 1. 
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Tabell 3.2.1 Rangordning av olika aspekter i företagens kvalitetssystem. 
Fråga Företag A Företag B Företag C Företag D 
1. Är kvalitetspolicyn kommunicerad 4 1 2 3 

med personalen. 
2. Uppföljning av kvalitetsmålen 2 1 3 4 
3. Acceptanskriterier 1 2 4 3 
4. Kontraktsgenomgång 1 2 3 4 
5. Konstruktionsgenomgångar 1 3 - 2 
6. Ritningsunderlag 2 3 - 1 
7. Validering av konstruktionen 1 2 - 3 
8. Leverantörsuppföljning 3 4 2 1 
9. Underhåll 1 2 4 3 
10. Arbetsinstruktioner/kompetenskrav 2 3 1 4 
11. Kontrollinstruktioner 2 3 4 1 
12. Hantering av avvikelser 1 4 2 3 
13. Korrigerande åtgärder 2 4 1 3 

(orsakshantering) 
14. Förebyggande åtgärder 3 2 1 4 
15. Utbildningsplan 4 1 2 3 
Medelvärde 2,00 2,47 2,13 2,80 

3.3 Företagens personalledning 
Resultatet av utvärderingen av medarbetarnas utveckling, engagemang, delaktighet och 
arbetstillfredsställelse enligt DNVs kriterier redovisas i tabellform där även en intern rangord
ning genomförts baserad på graden av måluppfyllelse. Slutligen summeras samtliga punkter 
och den nivå som respektive företag ligger på redovisas. 

Det bör poängteras att DNVs krav i sammanhanget vida överskrider de fåtal punkter som åter
finns i ISO 9000-standarden. Då samtliga företag helt eller delvis infört internkontroll av 
arbetsmiljön och då området ses som en viktig del inom en fortsatt offensiv kvalitetsutveck
ling har dock en mer omfattande revision bedömts som nödvändig. 
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Tabell 3.3.1 Planering av personalfrågor. 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

1.1 Dokumenterad personalpolicy. 
innehållande: 
Organisation och ledning Ja Ja Ja Ja 
Personal och rekrytering Ja Ja Ja 
Träning och kompetensutveckling Ja Ja Ja Ja 
Karriärvägar 
Lön och förmåner Ja Ja Ja Ja 
Anställningsvillkor Ja Ja Ja Ja 
Samarbete med fackliga organisa Ja Ja 
tioner 
Utveckling av grupp/team Ja 

1.2 Mätbara målsättningar Ja 
1.3 Planerade och godkända mål Ja 

Rang 2 4 3 1 

Tabell 3.3.2 De anställdas delaktighet. 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

2.1 Företagsråd Ja 
2.2 Strukturerad uppföljning av Ja Ja Ja 

förslag 
2.3 Kvalitetsförbättringsförslag 

premieras 
2.4 Mer än fem förslag per 100 Ja Ja 

anställda och år 
2.5 Intervju vid uppsägning Ja Ja Ja 

Ran^ 4 1 2 3 
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Tabell 3.3.3 Utveckling av grupp/team koncept. 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

3.1 System för utveckling av grupp
koncept, innehållande: 
Uttalat stöd av ledningen Ja 
Grupp/team utvecklingskurser Ja 
Interaktiv träning och kompe Ja Ja 
tensutveckling 
Träning i problemlösning och Ja 
ständiga förbättringar 
Självstyrande grupper med klara Ja Ja 
mål 
Budget på gruppnivå Ja 
Formell värdering av gruppresta- Ja Ja 
tion 
Belöning av grupprestation Ja 
Kvalitetscirklar eller dylikt Ja Ja 

3.2 Ledningens engagemang för upp Svagt Måttligt Starkt Svagt 
rättande och underlättande av 
gruppkoncept (tid) 
Rang 3 2 1 4 

Tabell 3.3.4 Kompetensutveckling ledning. 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

4.1 Integrerad i personalpolicy Ja Ja 
4.2 Identifierad kurs i kvalitetsledning Ja Ja Ja 
4.3 Kvalitetsledningskurs genomförd Ja Ja Ja 
4.4 25% av ledningen har genomgått Ja 

minst en dags kvalitetsutbildning 
under det senaste året 

4.5 Hela ledning genomgår minst fem Ja 
dagars ledningsutbildning per år 
Rang 2 3 1 4 
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Tabell 3.3.5 Kompetensutveckling övriga anställda. 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

5.1 Dokumenterade procedurer för Ja Ja Ja Ja 

5.2 

träning och kompetensutveckling 
implementerade 
Revision baserat på individuella 
behov 

Ja Ja Ja 

5.3 Organisationsövergripande kvali
tetsutbildning 

Ja Ja 

5.4 25% av de anställda har genomgått 
någon form av kvalitetsutbildning 
under det senaste året 

Ja 

5.5 Krav för specifika arbetsuppgifter 
innehållande nödvändig: 
Kompetens/kvalifikation 
Träning 
Erfarenhet 

Ja 
Ja 
Ja 

Rang 1 2 3 4 

Tabell 3.3.6 Personalkompetens och karriärutveckling. 
Företag A Företag B Företag C Företag 

D 
6.1 Periodisk utvärdering av samtlig 

personal 
Ja Ja 

6.2 Årlig planering innehållande: 
Utnämningar/befordran 
Byte av position 
Alternativa karriärvägar 
Tvärfunktionella karriärvägar 

Ja 
Ja 

6.3 Tillsättning av personal baserad på: 
Utbildnings- och träningsnivå Ja Ja Ja 
Visade färdigheter Ja Ja Ja Ja 
Erfarenhet Ja Ja Ja Ja 

6.4 Uppföljning och analys av hinder 
för personal mobilitet 

Ja 

6.5 Temporär personal ses som poten
tiella kandidater för fast anställning 

Ja Ja Ja 

6.6 Intern annonsering av lediga posi
tioner 

Ja Ja Ja 

6.7 System för ersättare etablerat Ja Ja Ja 
6.8 Potentiella kandidater för högre 

befattningar identifierade 
Ja Ja Ja 

Rang 1 2 3 4 
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Tabell 3.3.7 Personaldata. 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

7.1 System för hantering av personal Ja Ja Ja Ja 
data 

7.2 Tillgänglig personaldata: 
Personliga kvalifikationer Ja Ja Ja 
Genomgångna kurser Ja Ja Ja Ja 
Extern arbetshistorik Ja Ja Ja Ja 
Intern arbetshistorik Ja Ja Ja Ja 
Deltagande i projekt Ja 
Önskemål avseende personlig Ja Ja Ja 
utveckling 
Önskemål avseende rotation Ja Ja Ja 
Värdering och vidtagna åtgärder 

7.3 Personaldata uppdaterad och årligen ingen rutin halvårs årligen 
utvärderad vis 

7.4 Faktiskt användande av personaldata måttligt relativt mycket mycket 
för planering, ledning och utveckling starkt svagt svagt 
Rang 2 1 3 4 

Tabell 3.3.8 Erkännande och utvärdering. 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

8.1 Dokumenterad rutin för personal-/ Ja Ja Ja 
utvecklingssamtal 

8.2 Procent av personalen som genomfört 0% 100% 25% 
utvecklingssamtal under det senaste 
året 

8.3 Dokumenterad rutin för uppföljning 
av personalsamtal 

8.4 Utvärdering av personal baserad på: 
Specifika målsättningar Ja 
Personliga resultat 
Utvecklingsplaner Ja Ja Ja 
Flexibilitet Ja Ja Ja 
Arbetsvillkor (lön) Ja Ja Ja Ja 

8.5 Ledningen utbildad i bedömnings-/ 
värderingstekniker 

8.6 Oberoende periodisk utvärderings Ja 
rutin för kvalitetsbedömning av ut
vecklingssamtal 
Ran^ 3 1 4 2 
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Tabell 3.3.9 Arbetstillfredsställelse och moral. 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

9.1 Uppföljning av arbetstillfredsställelse Ja 
enligt definierade kriterier 

9.2 Tillgängliga mätdata: 
Sjukfrånvaro Ja Ja Ja Ja 
Övrig frånvaro Ja Ja Ja Ja 
Personalomsättning Ja Ja Ja 

9.3 Mätdata används som input för Ja Ja Ja 
förbättringsåtgärder 

9.4 Motivationshöjande åtgärdsplanering Måttlig Måtdig Ingen Svag 
9.5 Socialt stöd (aktiviteter m m.) Starkt Måttligt Svagt Inget 

Rang 1 3 2 4 

Tabell 3.3.10 Granskning, revision och förbättringar. 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

10.1 System för granskning av avvikelser Ja Ja 
och korrektion av HR-standard 

10.2 Revisioner av HR-standard: 
Planerade Ja Ja 
Utförda Ja 
Dokumenterade och tillgängliga Ja Ja 

10.3 Utvärdering/revison genomförs årligen åriigen 
10.4 Revisionsprocedur innehållande: 

Utvärdering av effektivitet och Ja 
lämplighet 
Utvärdering av möjliga förbättringar Ja Ja Ja Ja 
Planerade och utförda revisioner Ja Ja 
Revisionsprotokoll Ja Ja Ja 
Dokumenterade avvikelser Ja 
Förbättringsplaner Ja 
Utförda förbättringar Ja 

10.4 Granskning av procedur genomförs årligen ingen årligen årligen 
mtin 

Rang 3 4 2 1 
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3.3.1 Sammanfattning 

Tabell 3.3. JJ Sammanfattning av företagens poäng. 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

1. Planering av personalfrågor 42,9% 35,7% 42,9% 78,6% 
2. De anställdas delaktighet 37,5% 58,3% 41,7% 37,5% 
3. Utveckling av grupp/team koncept 27,1% 28,1% 59,9% 12,0% 
4. Kompetensutveckling ledning 47,4% 47,4% 47,4% 26,3% 
5. Kompetensutveckling övriga anställda 76,2% 42,9% 38,1% 28,6% 
6. Personalkompetens och karriämtveckling 82,8% 69,0% 47,1% 0,0% 
7. Personaldata 60,5% 69,7% 51,3% 50,0% 
8. Erkännande och utvärdering 31,5% 55,6% 2,8% 31,9% 
9. Arbetstillfredsställelse och moral 80,2% 34,7% 36,4% 28,1% 
10. Granskning, revision och förbättringar 20,3% 19,6% 72,3% 72,3% 

Summa total 47,4% 43,0% 45,5% 37,1% 
Ran^ 1 3 2 4 

3.4 Marknad och konkurrenskraft 

3.4.1 Nyckeltalsanalys av företagen 
De offendiga boksluten under perioden 1991-1995 har analyserats för varje företag. Syftet 
med bokslutsanalysen var att ange de ekonomiska resultaten i företagen som förutsättning för 
och bakgrund till att företagen har drivit ett omfattande kvalitetsprojekt under tiden. Vi har 
valt ut ett antal nyckeltal som vi betecknar som goda sammanfattningar och indikationer på 
företagens ekonomiska utveckling under perioden. NyckeUalen är valda så att de speglar 
resultatet av verksamheten och därmed diskuteras inte nyckeltal som har med finansiering och 
balansräkning att göra. För ett av företagen har bara två bokslut lämnats på gmnd av en om-
bildning av bolaget efter konkurs. Dessa bokslut täcker 17 respektive 18 månader vilket inne
bär att de egentligen speglar bolagets resultat under tre år. 

Det första nyckeltalet är lagrets omsättningshastighet, vilket kan betraktas som ett mått på 
effektiviteten i materialadministrationen och företagens förmåga att producera med ett högt 
varugenomflöde. Rent matematiskt definieras det som omsättningen dividerat med det bok
förda varulagret. Nackdelen med detta nyckeltal är att det kräver två på varandra följande bok
slut för att kunna beräknas. För det av företagen som bara lämnat två bokslut i sin nuvarande 
form kan bara ett värde anges. 

Det andra nyckeltalet är den lämnade kredittiden vilket visar hur lång tid det tar innan företa
get får betalt för levererade varor. En lång kredittid gör att företaget låser upp mycket kapital i 
levererade varor. Det kan också ses som ett mått på hur starkt kunderna styr verksamhetens 
villkor. Företag med hög exportandel får ofta höga värden då kredittiden på exportaffärer ofta 
är längre. 

Det tredje nyckeltalet är lönesummans andel av förädlingsvärdet. Eftersom vi inte haft t i l l 
gång till lönebikostnadernas storlek har vi valt att beräkna talet enbart med lönesumman. Rent 
matematiskt är detta nyckeltal lönekostnaderna dividerade med lönekostnader -f- vinst före 
finansiella poster. Detta nyckeltal kan betraktas som ett rent produktivitetsmått där man kan 



33 

utläsa hur stor lönekostnad som företaget har för varje krona kunderna är beredda att betala för 
företagets varor. Genom att talet är en kvot mellan kostnader företagen har haft samma år och 
lönesumman ingår som en stor del i både täljare och nämnare har inflationen liten inverkan på 
utfallet. 

Det fjärde nyckeltalet är rörelseresultatet/omsättningen eller rörelsemarginalen som anger 
företagets lönsamhet på själva industriverksamheten. 

Det femte nyckeltalet är nettoresultatet/omsättningen eller nettomarginalen. Detta nyckeltal 
anger företagets lönsamhet efter avskrivningar och finansiella poster. Det visar därmed den 
totala lönsamheten i industriverksamheten. 

De tre sistnämnda nyckeltalen består av både yttre produktivitetsfaktorer som prissättning av 
insatsvaror och produkter och inre faktorer som effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. 
En minskning av kvalitetsbristkostnadema påverkar till exempel förädlingsvärdet, rörelsemar
ginalen och nettomarginalen positivt. Inverkan av de yttre produktivitetsfaktorema är svåra att 
bedöma. Det mest lönsamma företaget i studien har uppenbart en mycket hög yttre produkti
vitet. Eftersom marknaderna för de fyra företagen skiljer sig åt kommer de yttre faktorerna att 
ha en stor påverkan. 

Nedan redovisas nyckeltalen för de olika företagen. 

O) 
Ö 
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12.0 ; 
10.0 -
8.0 
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Företag A 

Företag B 

Företag C 

• Företag D 

1993 1994 1995 

Figur 3.4.1 Lagrets omsättningshastighet. 

Lagrets omsättningshastighet i de olika företagen framgår av figur 3.2. Endast ett av företagen 
visar upp en ökande lageromsättning vilket antyder att detta inte varit ett prioriterat mål i de 
övriga företagen. 
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Figur 3.4.2 Lämnad kredittid. 

1995 

Tre av företagen har lyckas få den lämnade kredittiden att hamna under 25 dagar. Det fjärde 
företagets kredittid är betydligt längre vilket kan bero på en hög exportandel. 

1992 

Företag A 

Företag B 

Företag C 

Företag D 

1993 1994 1995 

Figur 3.4.3 Lönekostnad/förädlingsvärde. 

Lönekostnaden/förädlingsvärdet kan ses som ett direkt produktivitetsmått, och är relaterat till 
hur mycket företaget betalar ut i lön av det värde man producerar. Kvarvarande utrymme upp 
till 100% ska räcka till avskrivningar, räntekostnader och vinst. Ju lägre värde, desto högre 
produktivitet. Som framgår av diagrammet har ett av företagen en betydligt högre lönsamhet 
än övriga och ett av företagen har under 1995 haft ett negativt rörelseresultat. Observera att 
förädlingsvärdet och lönekostnaden ej inbegriper sociala kostnader vilket gör att nyckeltalet 
varierar mer än om sociala kostnader var medräknade. De tre företagen med påtagligt sjun
kande produktivitet 1994-95 var alla inbegripna i uppbyggnaden av sina kvalitetssystem. Det 
fjärde företaget hade redan certifierat sig 1993. 
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Figur 3.4.4 Rörelseresultat/omsättning. 

Rörelsemarginalen visar en liknande bild av resultatet som föregående nyckeltal. (OBS! Att 
kurvorna är inverterade.) Marginalen för företagen är bra eller godtagbar för samtliga företag 
utom företag B. 
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Figur 3.4.5 Nettoresultat/omsättning (nettomarginal). 

Även nettomarginalen speglar ovanstående bild. Den finansiella situationen varierar för före
tagen vilket också drar ner resultatet för de två minst lönsamma företagen. 

3.5 A r b e t s f ö r h å l l a n d e n 

3.5.1 Intervjuer med arbetsledare 
Samtliga arbetsledare fick höra om ISO 9000 via företaget och flera uttryckte att starten av 
kvalitetsprojekten var lite oklar för deras egen del. För en av arbetsledama startade projektet 
med en utbildning "mot O fel". Ingen av arbetsledama har ansvarat för certifieringen utan man 
har deltagit enbart beträffande sitt eget arbete. 
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Samtliga företag genomförde sedan utbildningar som arbetsledama deltog i . Många av arbets
ledama har dock svårigheter att kvantifiera och relatera utbildningar till införandet av kvali
tetssystem och skilja dessa från andra pågående förändringar. Företagen har också till en del 
slagit ihop utbildningar om kvalitet med andra utbildningar och satsningar man genomfört för 
att höja t ex produktiviteten. Synpunkter på utbildningen är att den i vissa fall varit omfattande 
och svår att smälta på den avdelade tiden. Flera arbetsledare trycker också på att utbildningen 
i själva systemet, regelverket, varit bristfällig och att utbildningen av arbetsledama inte kopp
lats till arbetsledamas arbetsuppgifter. Flera arbetsledare trycker också på att diskussionen i 
samband med utbildningstillfällena varit nog så givande. 

De flesta arbetsledare trycker på att de fått mer pappersarbete, men att detta efterhand upplevs 
som mindre betungande. Det som också kommer fram som direkta följder av ISO 9000 är mer 
ordning och reda, uppmärkning och mindre diskussioner om vad som är OK. Samtliga arbets
ledare har deltagit i arbetet med kvalitetssystemet genom att vara med och skriva arbetsbe
skrivningar och mtiner. I alla företag utom ett betonar arbetsledama att de gjort detta tillsam
mans med berörda operatörer. Alla har sedan lämnat ifrån sig materialet till projektledaren 
eller motsvarande för renskrivning. Materialet har sedan gått tillbaka till respektive arbets
ledare för kontrolläsning och synpunkter. 

Uppfattningen om vilka mål som gällt för arbetet varierade både mellan företagen och mellan 
arbetsledama i samma företag. Förekommande måluppfattningar var t ex certifiering, uppfylla 
företagets kvalitetspolicy, nå målvärden på viktiga nyckeltal och mer allmänna formuleringar 
som "göra rätt från början". 

I samtliga företag upplevs VDn vara den viktigaste eldsjälen för arbetet med kvalitetssystemet 
tillsammans med respektive projektledare. Utöver dessa nämns också konsulter och andra 
personer i ledande ställning i företagen men enbart som ytterligare men mindre betydande 
eldsjälar. 

Arbetet för arbetsledama har förändrats på några punkter. Som nämnts ovan har pappersarbe
tet ökat, och man trycker på vikten av att vara noggrann med att dokumentera och följa mti-
nerna. Samtidigt menar man att man har ett bättre arbetsunderlag idag, både tekniska underlag 
och annan information. Exempel på konkreta förbättringar som nämns är inköpsrutiner, 
reklamationshantering, information via dator, mindre letande, mottagningskontroll av färg. I 
tre av företagen menar arbetsledama att systemet lett till att operatörerna arbetar mer själv
ständigt, det är lättare att samarbeta och diskutera kvalitetsproblem och att man lägger mindre 
tid på detaljinstmktioner än tidigare. Samarbetet med överordnade har däremot inte förbättrats 
på samma sätt i två av dessa företag. Ett av företagen har också infört nya kontrolluppgifter 
för arbetsledama där de går ut och gör stickprovskontroller i sin avdelning. Arbetsledare i två 
företag tar också upp att uppgifter som underhåll och städning blir eftersatt på grund av låg 
bemanning. 

I alla företagen deltar arbetsledama i ett fortsatt arbete med att utveckla kvalitetssystemet, och 
arbetet följer då de mtiner som finns för detta. Inget av företagen driver någon regelbunden 
mötes verksamhet som enbart tar upp kvalitetsfrågor. Däremot deltar arbetsledama i produk
tionsmöten i två företag där kvalitetsfrågor diskuteras. Ett företag har också avdelningsmöten 
som tar upp kvalitetsfrågor med produktionspersonalen och man är nu striktare på att verkli
gen hålla sina avdelningsmöten. Arbetsledama deltar också i konstmktionsgenomgångar i ett 
företag, vilket man anser vara mycket bra. 
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I samtliga företag lyfts fram att tillgången på och valet av verktyg har blivit bättre. Samtidigt 
som ISO 9000 har införts har också avdelningar byggts om vilket gett bättre produktkvalitet. 
En arbetsledare nämner också att vid investering i nya maskiner tar man hänsyn till den 
erhållna kvaliteten i maskinen på ett helt annat sätt än tidigare. 

Den fysiska arbetsmiljön har påverkats marginellt av kvalitetssystemen. Belysningen har för
bättrats i två företag. Ordning och reda beträffande kemiska ämnen och mer uppmärksamhet 
på tänkbara problem lyfts fram. I ett företag menar arbetsledama att man har befogenhet att 
rätta till saker och att detta görs löpande. I ett annat företag hänvisar arbetsledaren till intern-
kontrollen där förbättringar av arbetsmiljön styrs. 

Ingen arbetsledare upplever sig som låst av systemet och flera tycker att systemen är lätta att 
ändra. Däremot lyfter arbetsledama fram att arbetet blir mera strikt och uppstyrt med ett kva
litetssystem. Synpunkter som lyfts fram är att "verkligheten måste gälla", "borde gå att för
enkla", "ger en säkerhet i arbetet", "lättare att stå emot när leveranskrav och produktkvalitet 
kommer i konflikt", "man kan inte tumma på kraven". Generellt sett anser arbetsledama att 
införandet av ISO 9000 varit bra för dem i deras yrkesroll och de hänvisar till olika positiva 
aspekter som lyfts fram ovan. Det finns också en övertygelse att arbetet skulle vara svårare att 
klara om man inte haft ett kvalitetssystem. 

Arbetsledama anser också att kvalitetssystemet varit bra för företagen, men framhåller samti
digt att det är svårt att räkna på kostnader och intäkter. Marknadsfördelar, förmågan att klara 
leveranser på ett bättre satt än tidigare, bättre inköp och ren överlevnad för företaget lyfts fram 
som stora fördelar. Rutiner som kalibrering, registrering, olika typer av dokumentation och 
kontroller lyfts fram som kostnader som upplevs "onödiga". 

3.5.2 Intervjuer med kollektivanställda 

3.5.2.1 Företag A 
Undervisningsinsatser och informationen upplevdes som mycket bra av de anställda. Reak
tionerna tillhörde de mer positiva bland de företag vi undersökt. 

De flesta tillfrågade ansåg att ISO 9000 hade varit bra för dem i sitt arbete, trots att det funnits 
ett visst motstånd i början. De flesta tyckte också att arbetet hade blivit roligare, mer utveck
lande och mer aktivt. Ordningen upplevdes som bättre och det hade blivit lättare att arbeta. 
Däremot var det påtagligt lägre grad av medverkan från personalen i framtagningen av in-
stmktionema i standarden, jämfört med de övriga företagen. Bland de nya arbetsuppgifter som 
tillkom för de anställda fanns statistikföring, rapportering, märkning, kvalitetskontroll, rit
ningsläsning, underhållsarbete, samt en viss mån av problemlösning. Man införde också nya 
mallar och likare. Städning samt ordning och reda förbättrades. Några personer angav att de 
diskuterade kvalitet och kundkrav mer och tog mer ansvar. Ett flertal personer uppgav också 
att det blivit ännu lättare att få förändringar när man behöver sådana. Genom att det blivit lät
tare att hitta ökade effektiviteten i arbetet. Samarbetsklimatet bedömdes vara gott. 

De anställda angav en rad olika målsättningar till att företaget beslutat sig att införa ISO 9000, 
d v s här hade ledningen inte klargjort skälen tillräckligt tydligt. De projektansvariga och VD 
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bedömdes ha varit synliga i processen, samt uppfattades som starkt drivande och eldsjälar. 
Vidare ansåg de intervjuade att ISO 9000 varit bra för företaget, framför allt på marknads
sidan. 

Sammanfattningsvis fanns det bland de intervjuade en positiv inställning till företaget och ISO 
9000. Detta trots att graden av deltagande i införandeprocessen varit låg. Bland möjliga fram
tida förbättringar kan nämnas en utvecklad arbetsorganisation, gmpparbete och tydligare del
tagande i problemlösning och planering. Det finns också möjligheter att införa en mer ut
vecklad förbättringsverksamhet. Vidare finns en stor potential i att införa en ökad systematik i 
användningen av mål och måluppföljning. 

3.5.2.2 Företag B 
Informationen och utbildningen ti l l de kollektivanställda beträffande ISO 9000 upplevdes som 
omfattande och bra. Reaktionerna tillhörde de mest positiva bland de företag vi undersökt. 

ISO 9000 hade vanligtvis haft en liten påverkan på de anställdas arbeten som helhet. Det fanns 
enstaka personer som ansåg sig inte alls fått någon förändring och andra som ansåg sig fått 
klara förbättringar. Några personer angav att de diskuterade kvalitet och kundkrav mer och 
försökte vara mer noggranna. Pallmärkning och bristrapportering hade tillkommit och upplev
des skapa bättre ordning och ökade möjligheter att få förbättringar trots en, bland några perso
ner, negativ inställning till ökande krav på pappersarbete och byråkratisering. Verktyg byttes 
och instrument kalibrerades systematiskt och man kunde lättare få hjälpmedel. Man läste rit
ningsunderlag mer, och tillverkningsorderna hade blivit bättre. Gruppmöten var vanligtvis 
positivt bedömda. Några personer tyckte att ryckigheten i arbetet ökat och att det blivit stres-
sigare ibland. Som helhet hade de anställda en av de mest positiva bedömningar av hur ISO 
9000 påverkat deras arbeten, jämfört med de andra företagen. 

Det utvecklades en dialog när rutinerna till standarden formulerades och skrevs ner, och det 
fanns också god återkoppling och korrigeringsmöjligheter, i flera fall mer långtgående jämfört 
med andra företag. 

De anställda angav flera olika målsättningar till att företaget beslutat sig att införa ISO 9000, 
d v s här hade ledningen inte klargjort skälen tillräckligt. Trots att det ansågs ha funnits ett 
visst motstånd mot ISO 9000 i början, fanns det överlag en positiv grundsyn på vad standar
den inneburit. Vidare ansåg samtliga intervjuade att ISO 9000 varit bra för företaget, framför 
allt på marknadssidan. 

De drivande personerna i projektet bedömdes ha varit synliga och uppfattades som eldsjälar. 

Sammanfattningsvis ansågs ISO 9000 ha varit positiv för de anställda och för företaget. 
Bristrapportema utvecklades till ett värdefullt instrument för ständiga förbättringar, och upp
levdes ha underlättat möjligheterna till att kunna få förändringar. Bland möjliga förbättringar 
kan nämnas ett ökat ansvar hos operatörerna att föra statistik men framför allt bearbeta, anslå 
och agera på denna. Vidare skulle likare och annat material kunna anslås och synliggöras som 
en ytterligare informationskanal. Någon form av regelbundna informationsmöten eller ett 
dialogforum skulle upplevas positivt. Vidare finns en stor potential i att införa en ökad syste
matik i användningen av mål och måluppföljning. 
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3.5.2.3 Företag C 
Informationen och utbildningen om ISO 9000 upplevdes på olika sätt bland personalen. De 
flesta var positiva till att denna kom t i l l , men åsikterna om innehållet var blandade. En del 
tyckte utbildningen var bra och andra att den innehöll självklarheter och dålig pedagogik. 

Vanligtvis varierade de anställdas attityd till ISO 9000 från att vara neutrala till att vara posi
tiva. Man pratade mer om kvalitet, det blev tydligare och fler krav och faktiska problem löstes 
i högre grad. 

De flesta personerna blev intervjuade om sina arbetsrutiner eller hade diskussioner i gmpper 
med möjligheter att påverka skrivningarna av instmktioner. Några personer hann aldrig med 
att påverka. 

Målsättningen med att företaget införde ISO 9000 angavs av de flesta som att förbättra pro
duktkvaliteten, och flera pekade också på kopplingen med nöjda kunder. Här fanns en viss 
osäkerhet bland de tillfrågade. 

De ansvariga personerna i projektet bedömdes ha varit de som varit mest synliga och drivan
de. 

Bland de nya arbetsuppgifter som tillkom fanns statistikföring, rapportering, pallmärkning, 
fler kontroller samt en viss mån av problemlösning. Man införde också nya mallar och likare. 
Städning samt ordning och reda förbättrades. 

De regelbundna möten som man haft under en tidigare period samt andra gmppaktiviteter 
upplevdes som positiva. 

Sammanfattningsvis har företaget förbättrat sina mtiner och arbetssätt, men effekterna på de 
anställdas inställning till sina arbeten har inte förbättrats i motsvarande grad som vid flera 
andra undersökta företag. Högre grad av delaktighet i gruppbaserad problemlösning, som 
företaget nu är på väg mot, samt en ökad decentralisering av ansvar och befogenheter är bra 
verktyg för att förbättra engagemanget i arbetet och öka effektiviteten. Vidare finns en stor 
potential i att införa en ökad systematik i användningen av mål och måluppföljning. 

3.5.2.4 Företag D 
Utbildningen upplevdes som ganska bra. Speciellt momenten med grupparbete omnämndes i 
positiva ordalag. 

ISO 9000 ansågs av en del personer inte haft någon påverkan på arbetena medan andra ansåg 
att de fått flera nya rutiner. Ett par personer angav att de blivit mer uppmärksamma på kvali
tet. Bland de nya arbetsuppgifterna nämndes dokumentation, receptföring, bokföring, och rit
ningsläsning. Det hade blivit bättre ordning, mer information samt mer kontakter och samar
bete. Emellertid fanns sedan tidigare flera mtiner i företaget som annars vanligtvis införs i 
samband med ISO 9000. Förändringen mot tidigare blev med andra ord inte så stor. 
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Gruppmöten som förekom före certifieringen var vanligtvis positivt bedömda, men dessa rann 
tyvärr ut i sanden. Det kunde ibland vara svårt att få åtgärder genomförda. Emellertid hade 
vissa förbättringsaktiviteter i gmpp startats, och detta upplevdes som positivt. 

De anställda angav flera olika målsättningar till att företaget beslutat sig för att införa ISO 
9000, d v s här hade ledningen inte klargjort skälen tillräckligt tydligt. Det fanns en blandad 
syn på huruvida standarden varit positiv för de tillfrågade eller inte. Däremot ansåg de flesta 
att ISO 9000 varit bra för företaget. Rutinerna hade blivit bättre, men ändringar kunde ta mera 
tid. 

I en jämförelse med andra företag så upplevde de anställda inte lika hög grad av eldsjälar 
bland ledningen bakom genomförandet av ISO 9000. Dessutom upplevde man att aktiviteten 
gått ner efter certifieringen. 

Sammanfattningsvis ansågs ISO 9000 inte ha inneburit några större förändringar för de an
ställda. Bland en möjlig framtida utveckling kan nämnas en ökad grad av deltagande i plane
ring, problemlösning samt ett ökat ansvar hos operatörerna att inte bara föra statistik utan 
också bearbeta, anslå, ta fram rapporter och agera på detta. Det finns också andra former för 
att nå en mer utvecklad förbättringsverksamhet. En ökad satsning på gemensamma informa
tionsmöten skulle också kunna bli ett positivt inslag. Vidare finns en stor potential i att införa 
en ökad systematik i användningen av mål och måluppföljning. 

3.5.3 Enkätresultat 
Enkäten är utformad för att ge svar på vilka förändringar personalen förknippar med införan
det av ISO 9000. Medelvärdet på svaren från varje företag har rangordnats för att se vilken 
påverkan ISO 9000 haft i de olika företagen i tabell 3.5.1. De svar som kan betraktas som sta
tistiskt säkerställda har markerats med *. Enkätsvarens signifikans har räknats fram med 
Mann-Whitney U-test. Alla sannolikheter högre än 0,95 har markerats på samma sätt. Obser
vera att tabellen inte säger något om det faktiska läget i företaget utan enbart vilka förändring
ar man förknippar med införandet av ISO 9000. Däremot kan förväntningar på ISO 9000, som 
uppfyllts eller inte, inverka på svaren. 
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Tabell 3.5. J Rangordnade medelvärden av enkätsvaren. 
Företag A Företag B Företag C Företag D 

1. Påverka arbetssituationen 3 1 2 4* 
2. Tar tillvara erfarenheter 2 3 1 4* 
3. Stödjer och stöttar 2 3 1 4 
4. Planera eget arbete 2 3 1 4 
5. Pröva andra arbetsuppgifter 2 1 3 4* 
6. Mer ansvar och befogenheter 2 1 3 4* 
7. Informationen i företaget 2* 3 1 4* 
8. Kompisandan 1 4 3 2 
9. Företagsandan 3 1 2 4* 
lO.Hantera motsättningar 2 3 1 4* 
11 .Planeringen 1* 3* 2 4* 
12.Känner till kunder 3 2 1 4 

n.Relation ledning-kollektiv 4 1* 2 3 
14.Relation ledning-tjänstemän 3 1 2 4* 
15.Relation tjänstemän -kollektiv 3 1 2 4 
16.Allmän uppfattning om arbetsplats 1* 2 3 4* 

n.Möjligheter att ta initiativ 3 . 1 2 4 
IS.Påverkas av förändringar 1 2 3 4* 
19.Ledningens engagemang vid förändring 3* 2 1 4* 
20.Känna kundemas önskemål 2* 3 1 4* 
21 .Kunna företagets produkter 3 2 1 4* 
22.Företagets anseende 1* 2 3* 4* 
23.Utbildning på arbetsplatsen 2 1 3 4* 
24.Utbildning utanför arbetsplatsen 3 1 2 4* 
25.Ta tillvara idéer 4* 1* 2 3 
26. Visa uppskattning 4 1 2 3 
27.Kroppsligt ansträngande 2,5 1 2,5 4 
28.Stressigt 2,5 1* 2,5 4* 
29.Trygghet på arbetsplats 1* 2 3 4* 
30.Värdering av mina uppgifter 3 2 1 4* 
31 .Ansvar och befogenheter 3 1 2 4* 
Medelvärden 2,39 1,81 1,97 3,84 

De öppna frågoma på enkätema har analyserats genom att ur svaren välja ett antal begrepp 
och sedan sammanföra kommentarema under de valda begreppen. Även kommentarer under 
övrigt har förts in under de andra frågeställningama då detta har varit relevant. Antalet kom
mentarer per begrepp har sedan räknats för att få fram tabell 3.5.2. Svaren på de öppna frågor
na ger de anställda en möjlighet att fömtsättningslöst föra fram vad man tycker ISO 9000 har 
bidragit med respektive vad man tycker att man saknar i dagens situation. Svaren på frågan 
vad man kan förbättra ger därför synpunkter av mera absolut karaktär än övriga frågor. Sam
ma svar uppdelade per företag är angivna i tabell 3.5.3. 
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Tabell 3.5.2 Sammanställning av kategoriserade kommentarer från de öppna frågorna "att 
förbättra " respektive "blivit bättre 

Att förbättra Blivit bättre 
(Arbets-) organisation 27% 31% 
Kvalitet 2% 26% 
Teknologi, byggnader 6% 11% 
Info 10% 7% 
Fysisk arbetsmiljö 4% 5% 
Produktivitet 1% 4% 
Utbildning, utveckling 16% 2% 
Ledning 13% 2% 
Lön och lönesystem, personal 11% 2% 
Marknad 5% 2% 
Produkt 1% 2% 
Yttre miljö 1% 2% 
Övrigt 1% 2% 
Ekonomi 0% 2% 
Psyko-social arbetsmiljö 2% 0% 
Förbättringsaktiviteter 0% 0% 
Generella negativa kommentarer 0% 2% 

Tabell 3.5.3 Kategoriserade kommentarer från de öppna frågorna "att förbättra "(Förb) 
respektive "blivit bättre på" (Bättre) per företag. 

Företag A Företag B Företag C Företag D 
Kategorier Förb Bättre Förb Bättre Förb Bättre Förb Bättre 
(Arbets-) organisation 20% 28% 58% 11 % 32% 40% 22% 35% 
Kvalitet 3% 25% 3% 16 % 2 % 7% 2 % 44% 
Teknologi, byggnader 10% 16% 6% 5 % 11 % 18% 2 % 3% 
Info 8% 2% 8% 21 % 6% 16% 15% 2 % 
Fysisk arbetsmiljö 8% 10% 6% 5 % 6% 7% 1 % 0% 
Produktivitet 0% 8% 3% 11 % 4 % 0% 0% 0% 
Utbildning, utveckling 10% 3% 0% 5 % 8% 0% 26% 0% 
Ledning 15% 0% 3% 11 % 6% 2 % 16% 0% 
Lön, lönesystem, personal 20% 2% 8% 0 % 19% 2 % 4 % 2 % 
Marknad 2% 0% 3 % 5 % 0% 2 % 9% 3% 
Produkt 1 % 0% 0% 0 % 2 % 0% 1 % 5% 
Yttre miljö 1 % 2% 3% 5 % 2 % 0% 0% 3% 
Övrigt 1 % 2% 0% 0 % 0% 2 % 1 % 2 % 
Ekonomi 0% 2 % 0% 5 % 0% 0% 0% 3% 
Psyko-social arbetsmiljö 2% 0% 0% 0 % 2 % 0% 1 % 0% 
Förbättringsaktiviteter 0% 0% 0% 0 % 0% 0% 0% 0% 
Negativa kommentarer 0% 2 % 0% 0 % 2 % 4 % 0% 0% 
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3.6 Sambandsanalys av processens karakteristika 
Resultatet av medelrankningen av karakteristika hos förändringsprocessema presenteras i 
tabell 3.6.1. 

Tabell 3.6.1 Resultat, medelrankningen av karakteristika hos förändringsprocessema i 

Egenskaper Förelag A Företag B Företag C Företag D 
Förbättringssystematik 2,21 1,25 3,19 3,35 
Organisatorisk resurs 2,17 1,00 3,67 3,17 
Ledningens engagemang 1,64 1,69 3,28 3,39 
Anställdas delaktighet 2,42 1,46 3,06 3,06 
Expertorientering 1,88 3,38 2,50 2,25 
Effekter 
Prestanda 1,13 2,33 3,53 3,00 
Överlevnad 1,17 1,83 3,17 3,83 
Fortsatt utveckling 2,08 1,17 3,00 3,75 
Kvalitet 1,54 1,58 3,00 3,88 
Arbetsmiljö 2,56 1,28 2,61 3,56 

En korrelationsanalys har sedan genomförts på denna rangordning och den korrelationsanalys 
som gjorts efter rangordningen av de deltagande företagen i studien presenteras i tabell 3.6.2. 

Tabell 3.6.2 Resultat, korrelationsanalys av aggregerade rangordnade effekter och egenska
per hos processen. Under rubrikerna finns också numren på de ursprungliga 
aspekter som rangordnades av de olika kategorierna iföretagen, se kap 2. 

Prestanda Överlevnad Fortsatt utv Kvalitet Arbetsmiljö 
3-7 8-9 10-11 1,2, 10, 

11 
12-14 

Förbättrings
systematik 0,577 0,793 0,976 0,882 0,909 
19, 20,24, 28 
Organisatorisk 
resurs 0,613 0,725 0,892 0,792 0,800 
15,29 
Ledningens 
engagemang 0,855 0,963 0,907 0,963 0,725 
26-28 
Anställdas 
delaktighet 0,487 0,697 0,944 0,804 0,904 
18,21,22, 23 
Expert
orientering 0,290 -0,042 -0,571 -0,256 -0,768 
16, 17 

Tabellen är framtagen på så sätt att för varje effekt och varje egenskap hos processen har 
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företagen rangordnats. Siffrorna i tabellen visar sedan hur stor överensstämmelse rangord
ningen av företagen efter en effekt stämmer överens med rangordningen efter en egenskap. 
Total överensstämmelse innebär värdet 1 medan total motsats ger värdet - 1 . 

Av tabell 3.6.2 framgår i vilken grad olika processegenskaper har haft inverkan på resultaten i 
företagen. 

4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Ett flertal olika metoder, både kvantitativa och kvalitativa, har använts i denna studie. Syftet 
var att erhålla en metod-, forskar- och datatriangulering där detta var möjligt. I flertalet be
dömningar har en frågeställning belysts från flera olika perspektiv, och resultaten skiljer sig 
beroende på det perspektiv som använts. 

Vad gäller certifieringsprocessen, bygger beskrivningen till allra största delen på de lednings
intervjuer som genomfördes, och speglar därmed detta perspektiv. I ett av företagen fanns den 
kvalitetsansvarige ej med vid detta intervjutillfälle, varför underlaget blivit mindre fullständigt 
i beskrivningen av detta företag. Genom att resultaten från de övriga intervjuerna i tillämpliga 
delar jämförts med denna beskrivning så finns en partiell intern validering. 

Granskningen av kvalitetssystemen utfördes av en certifierad och mycket erfaren revisor, som 
också fick all behövlig tillgång till underlag. Detta innebär att resultaten från denna gransk
ning är väl så valida som de systemrevisioner som utförs. 

Den revision som utfördes av medarbetarnas utveckling, engagemang, delaktighet och arbets-
tillfredställelse, gjordes efter Det Norske Veritas mall, och bedömer förekomst av delsystem 
och andra faktiska förhållanden. Trots att bedömningen endast gjorts i två nivåer, finns eller 
finns ej, kunde ibland bedömningssvårigheter uppstå, där det varit svårt att källkontrollera. 
Resultaten är också gjorda ur ett ledningsperspektiv. 

Nyckeltalsanalysen är en kvantitativ analys utifrån respektive företags bokslut, och är därför 
jämförbar mellan de fyra företagen. 

Intervjuerna med arbetsledare och kollektivanställda beskriver respektive gmpps perspektiv. 
De skillnader mellan individer i samma företag som identifierades är en spegling av existe
rande skilda åsikter och uppfattningar. Bilden är i stort sett representativ för respektive företag 
eller grupp, med reservation för att antalet personer var begränsat och att därmed det slump
mässiga urvalet av intervjupersoner (kollektivanställda) inte blivit fullt representativt. Vår 
bedömning är att genom den individuella .sekretess som utlovades vid intervjustarten, det 
vanligtvis inte förelåg rädsla från de intervjuade att svara öppenhjärtligt på frågorna. 

Enkätsvaren hade god svarsfrekvens (%) för tre av företagen, medan det fjärde hade en något 
låg svarsfrekvens. Detta kan naturligtvis ha skapat en något felaktig bild av detta företag. 
Eftersom svaren jämförts med resultaten från den övriga datainsamlingen, så är ändå bedöm
ningen att enkäten på ett relativt gott sätt speglar förhållandena i de fyra företagen. 
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De rangordningar av karakteristika hos företagen som gjorts var naturligtvis mycket svår i 
vissa fall. Genom att tre personer gjort dessa oberoende av varandra, och att sedan flera 
underkategorier förts samman till några mer omfattande begrepp, har slumpmässiga fel i viss 
mån kunnat elimineras. Fortfarande råder emellertid en viss osäkerhet kring dessa värden, och 
de skall därför inte tas för att vara mer än approximativa. Den korrelationsanalys som genom
förts blir därmed beroende på osäkerheten i ingångsdata. Resultaten skall därför, och också 
p g a det låga antalet företag, inte tolkas som mer än indikationer på existerande samband. 
Eftersom urvalet av företag representerade en positiv selektion, så innebär rangordningen som 
tidigare påpekats inte en absolut värdering utan en relativ jämförelse. 

4.2 Påverkan i företagen 
Som framgår av kapitel 1 har ISO-systemens påverkan på företagen delats upp i ett antal olika 
frågeställningar. Dessa diskuteras också separat här för att dras samman i sista avsnittet. 
Resultaten och slutsatsema från denna studie värderas och diskuteras mot resultaten från den 
tidigare studien ( Karltun o a, 1996). 

4.2.1 Företagens mål med certifieringen 
Företagens mål med certifieringen varierar och den samstämmighet som fanns mellan företa
gen i föregående studie (Karltun o a, 1996) saknas. Samtliga fyra företag i föreliggande studie 
har mål som är av en offensiv karaktär och alla företagen har tagit beslutet att genomföra en 
certifiering för att stärka företaget. För ett av företagen, Företag B, har certifieringen inte varit 
huvudmålet, utan man har framför allt sett införande av kvalitetssystemet som ett sätt att hitta 
ett nytt arbetssätt efter den kraftiga minskningen av antalet anställda. Detta har också fått star
ka konsekvenser för införandeprocessen. Företag A har de klarast uttalade målen med certifie
ringen av de övriga företagen. Företagsledningen insåg tidigt att en certifiering var av värde på 
exportmarknaden, och eftersom företagets produkter också omfattas av starka säkerhetsbe
stämmelser fanns det ett stort värde i att kunna relatera till ett kvalitetssystem som garant för 
att säkerhetsbestämmelsema uppfylls. Detta gäller inte bara konstmktionen utan också att 
varje produkt håller den kvalitet och säkerhetsnivå som utlovats. Företag C hade fått signaler 
från trendsättare och kunder och bedömde att en certifiering skulle stärka företagets mark
nadsposition. Däremot var företaget det enda av de fyra som inte satte upp en tidpunkt när 
certifieringen skulle vara klar. Företag D var det företag som redovisade den mest begränsade 
målsättningen med certifieringen. Man menade att företagets befintliga kvalitetssystem var så 
bra att man endast behövde ett kvitto på att företaget hade ett väl fungerande kvalitetssystem. 

4.2.2 Erfarenheter i företagen 
I samtliga företag har projektstarten upplevts som otydhg och de flesta anställda i produktio
nen har svårt att minnas någon konkret händelse i samband med starten. De målsättningar som 
redovisats ovan har framför allt varit kända hos företagsledning och funktionschefer medan 
arbetsledare och operatörer haft vagare uppfattningar. De utbildningar som företagens anställ
da genomgått var ofta svåra att relatera till ISO 9000-systemet utan betraktades oftast som 
aktiviteter för att höja kompetensen hos de anställda utan direkt koppling till kvalitetssyste
mets införande. Detta kan tolkas som att företagen har valt att betrakta utbildningarna som en 
mer generell utvecklingsaktivitet. I vissa fall har detta dock lett till att anställda uppfattat ut
bildningarna som lösryckta, svåra att smälta och att utbildningen i hur själva kvalitetssystemet 
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fungerar och är sammansatt har eftersatts. Däremot lyftes diskussionerna i samband med ut
bildningstillfällena fram som viktiga, bra och något man minns tydligt. Det fanns få tecken på 
att företagen hade gjort upp en utbildningsplan för samtliga anställda i samband med starten 
av certifieringen. Företagen har också med ett undantag svårt att leva upp till att ge nyanställ
da en rejäl introduktion och insikt i kvalitetssystemet efter certifiering. En generell erfarenhet 
från alla företagen är att kvaliteten på det tekniska underlaget i företagen stiger. Samtidigt 
upplever man inledningsvis att pappersarbetet ökar, men detta blir mindre betungande efter 
hand. Verktygstillgången har ökat i samtliga företag, ordningen i företagen och uppmärkning-
en av detaljer har stärkts, framför allt i de företag som var sämre på detta innan. Med enstaka 
undantag upplever ingen i företagen att ISO 9000-systemet gett ett mera låst sätt att arbeta och 
flera tycker också att det är lättare att genomföra ändringar med hjälp av systemet. 

Företag A erfarenheter är att konstruktionsprocessen har blivit bättre med färre missar och 
man har en mindre svajig styrning av verksamheten. Inköp av material har förbättrats och man 
har fått lägre felfrekvenser och jämnare kvalitet. Företaget har också uppnått förbättringar 
beträffande uppmärkning av material, ordning och reda. VDs engagemang har betytt mycket 
för kvalitetsarbetet, man anser att man lärt sig mycket om den egna organisationen och man 
har mindre pajkastning idag än tidigare. Man menar också att det är lättare att förändra saker 
och ting idag. Ledningen anser också att begreppet "vi och dom" har försvunnit. Intervjuerna 
med operatörer och arbetsledare gav också en positiv bild av relationerna i företaget. Detta 
motsägs dock av resultatet av enkäten där resultaten och formuleringar i de öppna svaren tyder 
på motsättningar. Det fanns också ett visst motstånd vid starten av kvalitetsarbetet, företaget 
har haft den lägsta medverkan av operatörerna i framtagningen av kvalitetssystemet och på
verkan på den traditionellt funktionella organisationen med lågt handlingsutrymme för opera
törerna och i viss mån arbetsledarna har varit liten. Företaget har också i kvalitetssystemet 
ålagt arbetsledarna arbetsuppgifter för direkt kontroll av operatöremas arbete medan övriga 
företag har delegerat till sina operatörer att kontrollera sitt eget arbete. Företaget har inte 
heller något aktivt fungerande system för förbättringsarbete annat än på ledningsgruppnivå. 

Företag B var det företag som hade en förbättring av organisationen som mål framför certifie
ringen. Detta har påverkat företagets införandeprocess och erfarenheterna i företaget. Led
ningen menar att kvalitetssystemet haft stor inverkan på marknadssidan och att order och pla
neringsunderlag har blivit bättre. Identifiering av material, ordning och reda har också förbätt
rats. Kvalitetsarbetet har lärt personalen att arbeta bättre ihop och man har fått bättre relationer 
med mer gemensamt att tala om. Företaget har också mer kvalitativa mål i sitt system än vad 
certifieringsorganet först ville godkänna. Det är också uttalat att det är tillåtet att göra fel men 
att detta ska leda till ett förbättringsarbete. Vid inledningen av kvalitetsarbetet fanns ett visst 
initialt motstånd, inte minst hos säljsidan, som sedan har bytts till en positiv inställning. Vid 
införandet visade det sig också att viljan hos personalen att skriva rutiner och instruktioner var 
större än väntat. Företaget har också utvecklat en omfattande introduktion av nyanställda för 
att dessa snabbt ska komma in i organisationen och för att skapa en känsla av ett företag trots 
att företaget har en geografiskt spridd verksamhet. I företaget finns en styrgmpp som koordi
nerar och kvalitetssäkrar verksamheten vid företagets olika enheter. Till denna är en projekt-
arbetsbaserad förbättringsverksamhet knuten som samlar in bristrapporter vilka sedan åtgärdas 
av små projektgrupper. Kvalitetssystemet har lett till en större administrativ belastning, med 
mycket papper jämfört med tidigare och detta kan ha bidragit till att öka stressen man upple
ver i företaget även om denna troligen mest relaterar till den kraftiga minskningen av företa
gets personal före inledningen av kvalitetsarbetet. 
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Hos Företag C menar ledningen att företaget fått mycket bra mtiner för kontraktsgenomgång 
och inköp vilket varit till stor nytta. Företaget har också mognat, man har blivit mer projekt
benägna och man har startat nya omfattande utvecklingsprojekt. Kvalitetsprojektet gav en 
bättre utveckling av produktionen, bättre order och planeringsunderlag och bättre kravspecifi-
kadoner på ingående material. Företaget är det företag som rapporterar de största problemen 
vid införandet. Målsättningarna med kvalitetsarbetet var lågt utvecklade och den konsult fö
retaget använde sig av och gav stort ansvar, lyckades inte alls med sitt arbete. Missnöjet med 
konsultens insats var stort både hos företag och hos anställda. Kassationen i företaget ökade 
efter certifiering och ledningen menar att detta beror på relationerna mellan företaget och vissa 
operatörer och på relationerna mellan olika gmpperingar i fackföreningen. Det är annars inte 
ovanligt att kassationen ökar genom en mera styrd felbedömning med kvalitetssystemet som 
gmnd. 

På Företag D har kvalitetssystemet framför allt haft inverkan på försäljningsarbetet som blivit 
mer uppstyrt. Samarbetet vid kontraktsgenomgång och underlagen för order och planering har 
förbättrats. Ledningens engagemang har också förbättrats genom att man informerar mer idag. 
Personalen har också fått en bättre inblick i företagets totala process. Kvalitetssystemet har 
också medfört att man har bättre möjligheter att härleda kvalitetsbrister. I produktionen har 
man framför allt förbättrat mätningen, användningen av tolkar och mallar och man har fått en 
bättre ordning och reda med säkrare identifiering av material. Företaget menar att systemet 
kräver mycket resurser och att ändringar tar mera tid än tidigare. Aktiviteterna beträffande 
kvalitetsarbetet har gått ner efter certifieringen. Företag D har haft den minsta inverkan av 
systemet och hade också den mest begränsade målsättningen vid starten av införandet. Det 
finns också en viss distans mellan företagsledning och anställda. 

4.2.3 Måluppfyllelse 
Företagen uppnådde en stor del av de mål man satte upp eller tillmätte certifieringsarbetet från 
början. Vi kan konstatera att de företag som satte upp flera mål eller alternativa mål anpassade 
sin process därefter och uppnådde sina mål i lika hög grad som de övriga företagen. En oklar 
målsättning kan därför vara den mest ogynnsamma inledningen i kvalitetsarbetet. Alla företa
gen certifierades, dock höll inget av företagen den tidsplan man satte upp, oavsett omfattning
en av de mål man ville uppnå med certifieringen. De anställda upplevde målbilden som oklar, 
och om denna blivit tydligare kunde kanske måluppfyllelsen blivit ännu bättre. 

4.2.4 Fortsatt tillämpning, långsiktig implementering och utveckling 
Alla företagen i denna studie har lyckats med en fortsatt tillämpning och även en mera lång
siktig utveckling. Detta skiljer dessa företag från de företag som granskades i den tidigare stu
dien (Karltun o a 1996). På Företag A tillämpas nya mtiner i mycket hög grad och företagets 
VD refererar alltid t i l l kvalitetssystemet vid diskussioner om förändringar, utveckling eller 
problemanalyser i företaget. Eventuella åtgärder motsvaras alltid av ändringar i kvalitetssys
temet och detta granskas och revideras mycket noga och regelbundet. Detta innebär att syste
met också utvecklas på ett mycket bra sätt. Hos Företag B tillämpas mtiner och instmktioner i 
hög grad. Den centralt placerade gmppen för styrning av kvalitetsarbetet, den omfattande in
troduktionen av nyanställda och det projektbaserade förbättringsarbetet borgar för detta och 
för en fortsatt utveckling av systemet. Hos de övriga två företagen är arbetet mera styrt av re
visionerna och inget av dessa företag driver en förbättring av kvalitetssystemet på samma ak
tiva sätt. 
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Jämförelser mellan den formella dokumentationen i företagen och den praktiska tillämpningen 
visade också att enbart dokumentationen inte sade tillräckligt om vad företagen hade uppnått. 
Oftast kunde man inte dra några slutsatser om vilken nivå eller omfattning de dokumenterade 
rutinerna hade i praktiken. Detta blir tydligt vid jämförelse av resultaten från granskningen av 
företagens dokumenterade personalrutiner, kap 3.3, med resultaten av intervjuer och enkäter. 

4.2.5 Påverkan på fysisk arbetsmiljö 
Införande av kvalitetssystem enligt ISO 9000 har inte påverkat eller förbättrad den fysiska 
arbetsmiljön mer än i mycket begränsad utsträckning där belysningen förbättrats vid några 
arbetsplatser. Inget av företagen har relaterat några direkta arbetsmiljöbrister till kvalitetsbris
ter och förbättrat arbetsmiljön med detta som grund. Om detta är en följd av att företagen inte 
ser något samband mellan kvalitet och arbetsmiljö eller om man inte anser att man har några 
brister i arbetsmiljön som kan påverka kvaliteten framgår inte av våra resultat. Den generellt 
bättre ordningen i företagen med bättre märkning och eliminering av bra-att-ha material och 
skräp innebär dock i sig en bättre arbetsmiljö. 

4.2.6 Påverkan på övriga arbetsförhållanden 
Hos Företag A och Företag B har kvalitetssystemet fått en ganska stor påverkan på arbetsför
hållandena. Företagen har infört arbetsrutiner och styming av verksamheten som slagit 
igenom i organisationen på ett markant sätt. Båda företagen har nått den högsta påverkan på 
tjänstemännens arbete som försäljning, konstruktion, planering och arbetsledning men även de 
kollektivanställdas arbete har påverkats. Kvalitetssystemet gör att man i alla fyra företagen 
kan delegera mer arbete till operatörer som har helt andra möjligheter än tidigare att följa upp 
sitt eget arbete mot ett tekniskt underlag. Företag B, som har genomfört den bredaste införan
deprocessen av de fyra företagen, har också fått störst påverkan på operatörernas arbete. Fö
retag C har fått inverkan på en rad rutiner som inköp och planering men utanför detta har den 
verkliga påverkan varit liten. På Företag D har påverkan varit relativt liten i hela företaget 
utom på sälj kåren som fått sina arbetsuppgifter mera uppstyrda. Detta framgår framför allt av 
enkäten där Företag D uppvisar den klart minsta påverkan på arbetsförhållandena av de fyra 
företagen. Detta är också helt i linje med företagsledningens uppfattning om att certifieringen 
egentligen mest var ett kvitto på ett befintligt kvalitetssystem. 

Utifrån tidigare studier inom området har två alternativa huvudhypoteser identifierats vad 
gäller arbetsförhållandena i företaget, nämligen att ISO 9000 skulle skapa ett regelstyrt arbete 
där de anställda påtvingades ett fastställt arbetssätt som minskade deras möjligheter till läran
de och motivation. Alternativt skulle en välbehövlig struktur skapas som innebar nya möjlig
heter att med hjälp av systemet påverka och förbättra arbetssätt och implementering av föränd
ringar. Dessa hypoteser skulle kunna kompletteras och uttryckas i en fyrfältsmatris där man 
kan ställa de alternativa resultaten av kvalitetssystemet att permanenta respektive att förändra 
förhållanden mot önskade och oönskade förhållanden, figur 4.1.1. 
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Oönskade önskade 
förhållanden förhållanden 

Permanenta o X 
Förändra X O 

Figur 4.1.1 Möjlig inverkan av kvalitetssystemet påförhållandena iföretaget. 

De önskvärda alternativen är markerade med X och de icke önskvärda alternativen är marke
rade med O. Pilen markerar en vanlig utveckling när man förändrar redan önskade förhållan
den och lyckas permanenta ett oönskat förhållande, t ex till följd av att standarden kräver an
passningar som inte är ändamålsenliga för det enskilda företaget. 

Företagen i både denna studie och i den tidigare (Karltun o a, 1996) har i större utsträckning 
än förväntat lyckats att hamna i rutorna markerade med X. De flesta anställda i företagen, och 
framför allt arbetsledare, tjänstemän och ledning, anser att kvalitetssystemen inte har inneburit 
några större låsningar men väl ordning och reda, både fysiskt och administrativt. Systemen har 
också bidragit till att företagen skaffat sig administrativa verktyg för att minska felaktigheter
na vid aktiviteter som offertgivning, försäljning, konstruktion och inköp. Att dessa aktiviteter 
fungerar säkert har stor inverkan på att företagen uppnår den potentiella lönsamhet som varje 
affär ger. Om dessa steg har fungerat bra minskar också behovet av att ta igen missar i senare 
delar av processen. Ytterligare ett viktigt bidrag från systemen är att de ger större möjligheter 
till att delegera planering och framför allt kontroll av produktionen till operatörerna. Eftersom 
systemet specificerar kraven på ett väsentligen mer detaljerat sätt än vad företagen tidigare har 
gjort, minskar behovet av arbetsledning och operatörerna kan använda sig av systemet som 
referens. Systemet har också betydelse som referens vid diskussioner av kvalitetsproblem. 
Istället för en diskussion, som lätt slutar i en konflikt om vad som är rätt kan personalen istäl
let konsultera systemet, avgöra gemensamt hur man ska bedöma problemet och föreslå en 
eller flera lösningar. I flera företag menar man att detta har lett till ett betydligt bättre och 
mindre konfliktfyllt samarbete där den personliga integriteten inte kommer i fara på samma 
sätt som tidigare. 

4.2.7 Kvalitetssystemets acceptans 
Även beträffande kvalitetssystemets acceptans visar Företag A och Företag B upp stora likhe
ter. I båda företagen uttalar ledningen en stor acceptans av och entusiasm över systemet, vilket 
också gäller arbetsledama, om än i något lägre utsträckning. Acceptansen är också ganska stor 
bland operatörerna i dessa företag. Dessa företag har också en betydligt mer aktiv utveckling 
av sina system. Hos Företag C är acceptansen mera blandad men stödet på tjänstemannanivå 
överväger. Acceptansen hos operatörerna är mera blandad vilket man också upplever att på
verkan är. Företaget har också valt att driva ett fortsatt utvecklingsarbete utanför kvalitetssys
temet vilket gör att utvecklingen inte heller förknippas med kvalitetssystemet. Företag D upp-
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visar också en blandad acceptans av systemet och också ett högre inslag av likgiltighet. Vida
reutvecklingen är också på en låg nivå. 

4.3 Kvalitetssystemets inverkan på lönsamheten 
Liksom i den tidigare studien har inga samband med företagens lönsamhet kunnat påvisas. I 
denna studie ligger Företag A i en klass för sig beträffande lönsamheten. Vår bedömning är att 
företagets lönsamhet framför allt ligger i dess yttre produktivitet, d v s man är duktiga på att ta 
betalt för ett unikt produktprogram och företagets marknads- och produktkunnande. Den inre 
produktiviteten och det bundna kapitalet i verksamheten ger inte vid handen att företaget är 
mer effektivt internt än de övriga. Som framgår av figur 3.4 har samtliga företag som genom
för sin uppbyggnad av kvalitetssystemen under perioden 1993-1995 en sjunkande produktivi
tet och lönsamhet. Det finns dock inte tillräckligt som talar för att detta skulle innebära att 
kvalitetssystemen haft någon större inverkan på lönsamheten. Samtidigt som företagen haft 
kostnader för att bygga upp systemen har man också relativt snabbt fått intäkter i form av 
minskade störningar, mer ordning och reda, bättre administrativa rutiner etc. Vi menar därför 
att det finns goda skäl att anta att företagen inte haft så stora nettokostnader för systemen och 
att en detaljerad analys inte heller skulle kunna ge något säkert resultat. Det finns naturligtvis 
möjligheter att fastställa kostnaden för att bygga kvalitetssystemet men små eller inga möjlig
heter att fastställa altemativkostnaden för "icke uppbyggt kvalitetssystem", d v s kostnaden för 
de icke uppnådda förbättringar som beskrivits ovan och kostnaden för att inte kunna visa ett 
ISO 9000-system i sin marknadsföring. Vidare innebär lönsamhetsmåttet en aggregering på så 
hög nivå, att det kan vara rimligt med en tveksamhet till att detta mått skulle vara tillräckligt 
sensitivt för att uppvisa några samband, åtminstone med så få företag. 

4.4 Samband, likheter och olikheter 
Sambandsanalysen, tabell 3.6.2, ger vid handen att ledningens engagemang var den viktigaste 
faktorn för att företagen framgångsrikt kunde genomföra uppbyggnaden av kvalitetssystemen 
med ett gott resultat. Ledningen hade stor betydelse för alla resultat men var mest dominant 
beträffande företagens prestanda och kvalitetssystemens överlevnad. För att skapa en fortsatt 
utveckling, en bättre kvalitetsnivå eller en bättre arbetsmiljö har samtliga faktorer utom 
expertorienteringen stor betydelse. 

Expertorienteringen däremot har en viss positiv korrelation med företagens uppnådda prestan
da men en negativ påverkan på samtliga övriga resultat och framför allt på arbetsmiljön. I de 
här studerade företagen var det därför av stor betydelse för ett generellt bra resultat, att företa
gen inte förlitade sig för mycket på att en eller få experter gjorde en stor del av arbetet med 
certifieringen. Omvänt hade en hög delaktighet hos de anställda en starkt positiv inverkan på 
framför allt den fortsatta utvecklingen, uppnådd kvalitet och arbetsmiljö. 

Det bör betonas att sambandsanalysen inte ger några direkta orsak-effektsamband utan mer 
kan ses som en indikation på vilken typ av egenskaper hos införandeprocessen som har haft 
påverkan i detta fall. 
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5 Slutsatser 
Resultaten från denna studie av träföretag som infört ISO 9000, visar att det är fullt möjligt att 
uppnå fler fördelar än bara ett certifierat ISO 9000-system. De som här lyckades med detta 
hade på ledningsnivå medvetet lagt fast fler mål med att införa ett ISO 9000-system än certifi-
katet. 

Att införa ett kvalitetssystem tycks ge övervägande positiv påverkan, även i företag där man 
egentligen inte eftersträvar något annat än en certifiering. 

Kvalitetssystemen låser inte organisationerna i ett oönskat arbetssätt i någon större utsträck
ning, även om detta ibland kan ske på individnivå. Däremot är det vanligt att företagen åstad
kommer och permanentar en rad önskade förändringar inom både försäljning, administration 
och produktion. Vidare kan också oönskade rutiner och arbetssätt elimineras. Tillkommande 
rutiner kan ibland upplevas som meningslösa och onödigt ansträngande av enskilda anställda. 
Ett kvalitetssystem underlättar ofta genomförandet av förändringar eftersom en dokumenterad 
och beslutad förändring omedelbart blir formell norm i företaget. Resultaten visar också 
exempel på att erfarenheter av ISO 9000 underlättar genomförandet av nya förändringsprojekt, 
både genom att företagen har lärt hur man genomför organisationsövergripande förändrings-
projekt och genom att ISO 9000 ger en struktur att driva nya utvecklingsprojekt utifrån. 

Införandet av ISO 9000 påverkar sällan den fysiska arbetsmiljön och då med enstaka detalj
förbättringar i arbetsplatsutformning. De anställda kan däremot uppleva ökad press och hårda
re tidskrav. Emellertid skapas bättre ordning och reda, som i sig påverkar den fysiska och psy-
ko-sociala arbetsmiljön positivt. Den gemensamma normen underlättar samarbetet i företaget, 
bland annat mellan operatör och arbetsledare. Ett kvalitetssystem minskar också behovet av 
arbetsledning då arbetsrutiner, kvalitetskrav etc finns dokumenterade och tillgängliga i syste
met. Intresset för och diskussionen av kvalitetsfrågor kan öka. Synen på kvalitetssystemet på
verkas starkt av vilka resultat som uppnås. De anställdas attityd till ISO 9000 influeras i stor 
utsträckning av hur de själva påverkas, men också av övertygelsen att företaget stärks genom 
certifikatet. 

Större resursåtgång och ökad administration hör till de nackdelar som ett kvalitetssystem ger. 
Företagsledningen gör oftast bedömningen att kostnaderna för certifieringen är svåra att räkna 
hem i en vanlig investeringskalkyl, men att investeringen betalas av den mognad man uppnår i 
företaget. 

Det är företagens uppläggning av hur man väljer att genomföra ISO 9000 som har den star
kaste påverkan på arbetsförhållanden, inte ISO 9000-standarden i sig. Tillämpningen av ISO 
9000 varierar mellan företagen, men tycks vara mer genomgripande i tredjepartscertifierade 
företag. Vidareutveckling av kvalitetssystemen är relativt begränsad, om inte företagsledning
en aktivt prioriterar detta. 

I företag med ett alltför expertorienterat arbetssätt, där få personer genomför arbetet under 
införandeprocessen, ger arbetssättet en övervägande negativ inverkan på resultatet, jämfört 
med företag med högre grad av deltagande från övriga anställda. 

Systematik i arbetet, tillsatta resurser, ledningens engagemang och anställdas delaktighet är 
positivt korrelerade med företagens prestanda, kvalitetsutveckling och arbetsmiljö. 
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Bilaga 1. Detaljerat granskningsresultat av 
kvalitetssystemen 

1 Granskning av kvalitetssystemen 
Granskningen har gjorts dels genom intervju med ansvarig för 
kvalitetssystemet och dels genom studie av upprättade rutiner. Studien har 
följt en på förhand upprättad mall med femton frågeställningar, se 
föregående kapitel. Intervjun med ansvarig för kvalitetssystemet har berört 
dennes erfarenhet under införandefasen och driftsfasen. 

1.1 Resultat av systemgranskning 
Nedan följer en sammanställning av granskningsresultatet. Värdering har 
gjorts enligt en femgradig skala där tre eller lägre vid en revision skulle 

Värd. Vikt 

1. Är kvalitetspolicyn kommunicerad med personalen. 
Företag A 
Kvalitetspolicyn som är aktuell är också kommunicerad inom 
samtliga avdelningar. 

4 4 

Företag B 
Kvalitetspolicyn som är aktuell är också kommunicerad inom 
hela företaget, dessutom ingår den i företagets 
introduktionsprogram. 

5 1 

Företag C 
Kvalitetspolicyn som är aktuell är också kommunicerad inom 
hela företaget, dessutom ingår den i företagets 
introduktionsprogram. 

5 2 

Företag D 
Kvalitetspolicyn som är aktuell är också kommunicerad inom 
hela företaget, dessutom ingår den i företagets 
introduktionsprogram. 

5 3 

2 Uppföljning av kvalitetsmålen 
Företag A 
Kvalitetsmålen följs upp genom mätning. Resultatet används i 
samband med kvalitetsförbättrande åtgärder. 

4 2 

Företag B 
Kvalitetsmålen följs upp genom mätning. Resultatet används i 
samband med kvalitetsförbättrande åtgärder. 

4 1 

Företag C 
Kvalitetsmålen följs upp genom mätning. Resultatet används i 
samband med kvalitetsförbättrande åtgärder. 

4 3 

Företag D 
Kvalitetsmålen följs upp genom mätning av 
kvalitetssamordnare. 

3 4 



3 Acceptanskriterier 
Företag A 
Acceptanskriterier som bygger på erfarenhet har upprättats. 

4 1 

Företag B 
Acceptanskriterier har upprättats för vissa känsliga mått. 

3 2 

Företag C 
Acceptanskriterier upprättas när kund ställer krav. 

1 4 

Företag D 
Acceptanskriterier som bygger på std ISO 839030 tillämpas. 

2 3 

4 Kontraktsgenomgång 
Företag A 
Genomförs och dokumenteras vid varje affär. 

5 1 

Företag B 
Genomförs och dokumenteras vid varje affär utom vid 
telefonorder. 

3 2 

Företag C 
Genomförs i samband med varje ny affär. 

3 3 

Företag D 
Genomförs efter beslut som avgörs från fall till fall. 

2 4 

5 Konstruktionsgenomgångar 
Företag A 
Genomförs och dokumenteras alltid enligt uppgjord 
konstruktionsplan. 

5 1 

Företag B 
Genomförs och dokumenteras inte. 

1 3 

Företag C 
ISO 9002. 

- -

Företag D 
Genomförs och dokumenteras alltid i samband med provserie. 

3 2 

6. Ritningsunderlag 
Företag A 
Detalj ritningar är upprättade dock ej fullt kompletta 

4 2 

Företag B 
Detaljritningar är upprättade dock ej fullt kompletta 

4 3 

Företag C 
ISO 9002. 

- -

Företag D 
Fullt kompletta detalj ritningar är upprättade. 

5 1 

II 



7. Validering av konstruktionen 
Företag A 
Validering utförs när konstruktionsansvarig beslutar detta 

3 1 

Företag B 
Validering utförs ej, säljaren tar reda på vad kunden förväntar sig. 

2 2 

Företag C 
ISO 9002. 

- -

Företag D 
Validering utförs ej, säljaren tar reda på vad kunden förväntar sig. 

1 3 

8. Leverantörsuppföljning 
Företag A 
Utförs vid kontakt med problemleverantörer 

3 3 

Företag B 
Utförs vid kontakt med ca 25 % av leverantörerna 

3 4 

Företag C 
Utförs för samtliga leverantörer och samtliga leveranser. Används 
vid behov. 

4 2 

Företag D 
Utförs för samtliga leverantörer och samtliga leveranser. Används 
vid behov. 

4 1 

9. Underhåll 
Företag A 
Planerat operatörs- och förebyggande underhåll 

4 1 

Företag B 
Planerat operatörs- och förebyggande underhåll 

4 2 

Företag C 
Planerat operatörs- och förebyggande underhåll 

4 4 

Företag D 
Planerat operatörs- och förebyggande underhåll 

4 3 

10. Arbetsinstruktioner / kompetenskrav 
Företag A 
Arbetsinstruktioner framtagna av eller i samråd med 
operatörerna. Kompetenskrav för vissa uppifter är fastställda. 

4 2 

Företag B 
Arbetsinstruktioner framtagna av eller i samråd med 
operatörerna. Kompetenskrav för vissa uppifter är fastställda 

4 3 

Företag C 
Arbetsinstruktioner framtagna av eller i samråd med 
operatörerna. Kompetenskrav för alla uppifter är fastställda 

5 1 

Företag D 
Arbetsinstruktioner framtagna av eller i samråd med 
operatörerna. 

3 4 

III 



11. Kontrollinstruktioner 
Företag A 
Vad som skall kontrolleras framgår av instruktioner. 
Acceptanskriterier och mämetoder är fastställda 

4 2 

Företag B 
Vad som skall kontrolleras framgår av instruktioner. 
Acceptanskriterier är fastställda 

3 3 

Företag C 
Vad som skall kontrolleras framgår av instruktioner. 
Acceptanskriterier är fastställda 

3 4 

Företag D 
Vad som skall kontrolleras framgår av instruktioner. 
Acceptanskriterier och mämetoder är fastställda. Vidare 
dokumenteras kontrollen. 

5 1 

12. Hantering av avvikelser 
Företag A 
Avvikelserapport upprättas och utsedd beslutsfattare fastställer 
åtgärd. Avvikelserapporten hanteras vidare for 
orsaksfaststäl lande. 

5 1 

Företag B 
Avvikelserapport upprättas och utsedd beslutsfattare fastställer 
åtgärd. Orsaksfaststäl lande görs en gång per år. 

3 4 

Företag C 
Avvikelserapport upprättas och utsedd beslutsfattare fastställer 
åtgärd. Arbetsledaren avgör om avvikelserapporten skall hanteras 
vidare for orsaksfastställande. 

3 2 

Företag D 
Avvikelserapport upprättas och utsedd beslutsfattare fastställer 
åtgärd. 

3 3 

13 Korrigerande åtgärder ( orsakshantering ) 
Företag A 
En form av systematiserad orsakshantering förekommer. 

3 2 

Företag B 
En mer spontan orsakshantering förekommer. 

2 4 

Företag C 
En form av systematiserad orsakshantering där även 
företagsledningen är involverad förekommer. 

4 1 

Företag D 
En form av systematiserad orsakshantering förekommer. 

3 3 

IV 



14. Förebyggande åtgärder 
Företag A 
Förebyggande åtgärder vidtages som följd av avvikelse. 

3 3 

Företag B 
Förebyggande åtgärder vidtages i en utvecklingsgrupp inom 
föreaget. 

4 2 

Företag C 
Uppföljning av kundklagomål och andra mätningar ligger till 
grund för ett förebyggande arbete som rapporteras till och styrs av 
företagsledningen. 

5 1 

Företag D 
Produktionsledningen avgör om förebyggande åtgärder skall 
vidtages som följd av avvikelse. 

3 4 

15. Utbildningsplan 
Företag A 
Planerad personalutbildnig förekommer i begränsad omfattning. 
Utbildningsplan kan ej uppvisas 

3 4 

Företag B 
Kompetensbehov för varje tjänst utreds och utbildningsplan 
upprättas. Företaget har även ett väl utvecklat 
introduktionsprogram. 

5 1 

Företag C 
Produktionsansvarig upprättar utbildningsplan som uppdateras 
två gånger per år. 

4 2 

Företag D 
Planerad personalutbildnig förekommer i begränsad omfattning. 
Utbildningsplan för tjänstemän kan ej uppvisas 

3 3 



Bilaga 2, Utvärdering av Processdimensioner 

1. Expertorientering 
Vilken roll hade du? 
Vilket arbetssätt använde du dig av? 
Vad gjorde du? 
Vilken arbetsfördelning gjordes mellan konsult, projektledare och 
operatör? 
Vilka metoder användes? 
Vem formulerade problem, inriktning och lösningar? 
Vem tog beslut, och hur? 
Vem och hur planerades genomförandet? 

2. Participation 
Hur deltog de anställda? 
- information 
- beslutsfattande 
- hur djupt, länge, ofta 
- hur anpassades arbetsmetoden till anställda 

3. Handlingsorientering 
Hur lätt är det att få till praktiska åtgärder? 
Möjligheter för de anställda att genomföra praktiska åtgärder direkt? 
Hur stöder organisationen praktisk handling? 
Beslutsbefogenhet hos arbetsgrupper? 

4. Målinriktning 
Vilka mål och direktiv har företaget satt upp? 
Hur har dessa tagits fram? 
Hur har målen brutits ner och förmedlats? 
Hur har de följts upp? 
Belönings- och bestraffningssystem? 
Vilken frihet har givits för val av väg till målet? 

5. Arena/scen 
Hur har information och feedback gått till? 
Vilka har haft tillgång till den, och på vilket sätt har den funnits 
tillgänglig? 
Förekom gemensamma möten? 
- frekvens 
- omfattning 
- regelbundenhet 
- planering 
Vad handlade mötena om? 
- beslutsfattande 
- upprättande av planer 
- delegering 
- avrapportering 



- information 
Vilka deltog? 
I vilken grad togs beslut? 
I vilken grad har företaget försökt åstadkomma inflytande från de 
anställda? 

6. Förbättringar 
Hur har man agerat för att alla skall känna sig som och bli vinnare och 
ingen som förlorare? 
I vilken utsträckning har förbättringar för företaget eftersträvats? 
Har man använt metoder och aktiviteter för systematisk 
problemlösning? 
-PDCA 
Förslagsverksamhet? 

7. Eldsjäl / ledarskap 
Vilka personer har varit mest aktiva och drivande i arbetet? 
Vilka personer har varit mest engagerade och entusiastiska i arbetet? 
Hur har projektet sålts in och av vem? 
Hur lätt har det varit att prata med dessa personer? 
Förmåga att ställa krav och följa upp? 
Morot eller piska? 

8. Strukturerad metodik 
Har någon modell eller förebild för arbetet använts? 
Hur kan denna beskrivas? 
Har offentliga handlingsplaner och projektplaner använts? 
Har metoderna brutits ner i konkreta arbetssätt för att lösa avgränsade 
frågor? 

I l 



Bilaga 3, Frågor till arbetsledare vid utvärdering av 
införandet av ISO 9000 

Introduktion-presentation 

1. Hur kom Du först i kontakt med ISO9000? 
2. Vilken utbildning har Du fatt och vad tyckte Du i så fall om den / kursen? 
3. Vad har ISO 9000 inneburit för dig? 
4. Hur deltog Du och hur genomförde ni arbetet? 
5. Vilka mål hade satts upp? 
6. Vem var eldsjäl eller drivande i projektet? 
7. Hur har ditt arbete förändrats? 

a) Rollen som arbetsledare, samarbete uppåt/neråt i 
organisationen 

b) Arbetsuppgifter till/från andra, rutiner, planering, 
planeringsunderiag, ritningsunderlag, arbetsunderlag, annan 
dokumentation, mätning, kontroller, ordning och reda, 
underhåll, städning, avbrott, journalföring, 
arbetsorganisation 

c) Utbildning, träning av Dig själv/operatörer 
d) Planering, genomförande, uppläggning av nya rutiner 
e) Möten, grupparbeten 
f) Verktyg, hjälpmedel, arbetsplats, maskiner, utrustning 
g) Buller, belysning, damm, kemiska ämnen, olycksfallsrisk, 

arbetstempo, arbetsställningar, arbetstyngd 
h) Blivit mer eller mindre låst, kan påverka/förändra mer eller 

mindre, mer eller mindre enformigt, mer eller mindre 
rutinmässigt/byråkratisk 

8. Hur och om vad fick Du information? 
9. Har ISO 9000 varit bra för dig ? Hur? 
10. Har ISO 9000 varit bra för företaget? Hur? 



Bilaga 4, Frågor kollektivanställda utvärdering ISO 
9000 
Introduktion-presentation 

1 Hur kom Du först i kontakt med ISO9000? 
2 Vilken utbildning har Du fått och vad tyckte Du om den / kursen? 
3 Vad har ISO 9000 inneburit för dig? 
4 Hur deltog Du och hur genomförde ni arbetet? 
5 Vilka mål hade satts upp? 
6 Vem var eldsjäl eller drivande i projektet? 
7 Hur har ditt arbete förändrats? 

a) Arbetsuppgifter, rutiner, ritningsunderlag, dokumentation, 
arbetsunderlag, mätning, kontroller, ordning och reda, underhåll, 
städning, avbrott, journalföring, arbetsorganisation 

b) Utbildning, träning 
c) Planering, genomförande, uppläggning av nya rutiner 
d) Möten, grupparbeten 
e) Verktyg, hjälpmedel, arbetsplats, maskiner, utrustning 
f) Buller, belysning, damm, kemiska ämnen, olycksfallsrisk, 

arbetstempo, arbetsställningar, arbetstyngd 
g) Blivit mer eller mindre låst, kan påverka/förändra mer eller 

mindre, mer eller mindre enformigt, mer eller mindre 
rutinmässigt/byråkratisk 

8. Hur och om vad fick Du information? 
9. Har ISO 9000 varit bra för dig ? Hur? 
10. Har ISO 9000 varit bra för företaget? Hur? 



Bilaga 5, Enkät 

Frågor om Din inställning till förändringarna som genomförts på Din 
arbetsplats i samband med införande av kvalitetssystemet ISO 9000 

Detta frågeformulär ligger till grund för en undersökning som utförs helt anonymt bland företagets 
samtliga anställda. Undersökningen har till syfte att på ett enkelt och snabbt sätt ta del av alla 
anställdas åsikter om förändringarna i samband med införande av kvalitetssystemet ISO 9000 på 
arbetsplatsen. 

På följande två sidor finns ett antal frågor. Besvara frågorna utifrån Din värdering och uppfattning, 
inte vad man i allmänhet "tycker" på företaget. Frågorna har, förutom de tre sista, angivna 
svarsalternativ och det kan kanske vara svårt att välja, men tveka inte att ge dina svar. Det är viktigt 
att just Du besvarar alla frågorna, dels för att vi skall få ett statistiskt säkert underlag som ger en sann 
bild om förändringarna på företaget, dels att Du med Dina svar kan påverka fortsatta förändringar på 
företaget. 

Bearbetning av materialet utförs av personal på Trätek och endast det bearbetade och sammanställda 
materialet visas och är tillgängligt för företaget. Anonymiteten vid undersökningen är av största vikt 
för oss, beroende på att vi vil l fa in så sanningsenliga svar som möjligt. Med uppriktiga svar kan vi ge 
en sanningsenlig bild av förändringarna på företaget. 

När du besvarat frågorna efter bästa förmåga stoppar du frågeformuläret i bifogat kuvert och lämnar 
till arbetsledaren. Han samlar in och skickar alla kuverten till Trätek. 

Till sist, ge så ärliga svar som möjligt! 

Tack för ditt deltagande 

Institutet för träteknisk forskning 
Trätek 
Jönköpingsenheten 

Bakgrundsuppgifter 
Fyll i med X i lämpliga rutor • Kollektivanställd 

• Tjänsteman 

Ålder 
• - 25 år 
• 25-35 år 
• 35-45 år 
• 45-55 år 
• 55- 65 år 

Utbildning 
• folkskola/grundskola 
• yrkesutbildning upp till och med 1 år 
• yrkesutbildning 1 - 2 år 
• yrkesutbildning mer än 2 år 
• annan utbildning, vad? 
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Anvisning: Läs igenom varje fråga 
noggrant och ta ställning till vilket 
alternativ som stämmer bäst med din 
egen uppfattning. 

Markera skillnaden mellan före och efter 
införande av ISO 9000 med X i lämplig ruta. 

Anvisning: Läs igenom varje fråga 
noggrant och ta ställning till vilket 
alternativ som stämmer bäst med din 
egen uppfattning. 

Bättre Något 
bättre 

Oför
ändrat 

Något 
sämre 

Sämre 

1 Mina möjligheter att påverka den egna 
arbetssituationen är... 

2 Företaget tar tillvara mina erfarenheter 
på ett sätt som är... 

3 Företaget stödjer och stöttar mig när 
arbetet känns besvärligt på ett sätt som 
är... 

4 Mina möjligheter att planera mitt eget 
arbete är... 

5 Mina möjligheter att pröva andra 
arbetsuppgifter är... 

6 Hur skulle det kännas om du far mera 
ansvar och befogenheter? 

7 Informationen om vad som händer och 
sker i företaget är... 

8 "Kompisandan" i företaget är... 

9 "Företagsandan" i företaget är... 

10 Hur hanteras eventuella interna 
motsättningar? 

11 Hur tycker du att planeringen fungerar 
på ert företag? 

12 Hur bra känner du till företagets 
kunder? 

13 Hur är relationen mellan ledning och 
kollektiv? 

14 Hur är relationen mellan ledning och 
tjänstemän? 

15 Hur är relationen mellan tjänstemän 
och kollektiv? 

16 Vad är din allmänna uppfattning om 
hur din arbetsplats förändrats? 

17 Mina möjligheter att ta egna initiativ 
har blivit... 

18 Hur har förändringarna i företaget 
påverkat din egen arbetssituation? 

19 Företagsledningens vilja och 
engagemang har blivit... 

20 Min kännedom om vilka önskemål 
företagets kunder har på våra varor och 
tjänster har blivit... 

21 Min kunskap och kännedom om 
företagets produkter är 

22 Hur upplever du att företagets 
anseende förändrats jämfört med andra 
företag i samma bransch? 
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Anvisning: Läs igenom varje fråga 
noggrant och ta ställning till vilket 
alternativ som stämmer bäst med din 
egen uppfattning. 

Markera skillnaden mellan före och efter 
införande av ISO 9000 med X i lämplig ruta. 

Anvisning: Läs igenom varje fråga 
noggrant och ta ställning till vilket 
alternativ som stämmer bäst med din 
egen uppfattning. 

Högre Något 
högre 

Oför
ändrat 

Något 
lägre 

Lägre 

23 I vilken utsträckning upplever du att 
företaget sörjer för utbildning av dig 
på arbetsplatsen (på betald arbetstid)? 

24 I vilken utsträckning upplever du att 
företaget sörjer att du utbildas utanför 
företaget (kurser, seminarier etc)? 

25 I vilken utsträckning tar företaget 
tillvara på idéer och förslag som 
kommer från personalen? 

26 I vilken utsträckning visar företaget 
uppskattning för det arbete du utfört? 

27 I vilken utsträckning upplever du att 
ditt arbete är kroppsligt ansträngande? 

28 I vilken utsträckning upplever du att 
din arbetssituation är stressig? 

29 I vilken utsträckning känner du 
trygghet på din arbetsplats? 

30 Hur värderas dina arbetsuppgifter 
inom företaget? 

31 Mitt ansvar och mina befögenheter har 
b l iv i t -

32: Ange tre saker som du tycker att företaget behöver förbättra: 

33: Ange tre saker som du tycker att företaget har lyckats förbättra: 

34: Övriga kommentarer: 
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