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Innehållsförteckning 

Abstract 
 
The market is increasingly competitive which sets higher requirements. Höglands 

Logistik AB wants to be on the market and give their customers what they want.  

Today Höglands Logistik and Höglands Logistikcenter (HL and HLC) are currently 

working to improve their quality management system. They want to introduce a quali-

ty management system and work as the ISO 9001:2008 standard requires. Over the 

years ISO-standard has moved towards a more process based management system for 

quality and continuous improvement. The latest version of the standard is ISO 

9001:2008. The company is not yet ready to be certified according to the ISO 9001 

standard since they still have many requirements to achieve. The purpose of this re-

port is to analyse HL and HLC current situation referred to the standards demands by 

answering the following questions:  

 

 How does HL and HLC work with quality today? 

 What is required for HL and HLC to change in order to become ISO 9001 certi-

fied? 

 How should they proceed to meet these requirements? 

 What may an ISO 9001 certification mean for HL and HLC 

 

The methods used were semi-structured interviews with 5 personnel at Höglands 

Logistik AB and observations in the workplace. Further, business documentation was 

used. During the work on the report, we searched in databases, compiled and devel-

oped the information we have found. We also conducted interviews with a certifica-

tion company and a company that is comparable to HL and HLC which already has 

done the implementation of the ISO 9001 certificate.  

 

 

Our conclusion in the report is that ISO is a very good quality management system 

which can help HL and HLC to get far in the market. HL and HLC still has a long 

way to go before they can reach the certification process. They have many procedures 

and steps they should take up and work with in order to eventually achieve a certifica-

tion. We conclude that the staffs are an important factor in the change. If they are not 

engaged in the process a change is not possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

ISO 9001, quality management system, improvements. 



Innehållsförteckning 

Sammanfattning 

Marknaden blir allt mer konkurrerande och kunderna ställer högre krav. Höglands 

Logistik AB vill vara med på marknaden och kunna ge kunderna vad de önskar. Hög-

lands Logistik AB har påbörjat sitt arbete med att förbättra sitt kvalitetsledningssy-

stem. Företagets ledning vill införa ett kvalitetsledningssystem och arbeta så som ISO 

9001:2008 standarden kräver. ISO standarden har utvecklats över åren mot ett mer 

processbaserat ledningssystem för kvalitet med krav på ständig förbättring. Den sen-

aste versionen av standarden är ISO 9001:2008. Själva certifieringen är ännu inte ak-

tuell då företaget har en lång väg kvar tills de har uppnått alla kraven som ISO 9001 

ställer. Syftet är att granska verksamheternas (HL och HLC) nuläge och analysera 

dessa gentemot kraven som standardens kräver för en certifiering. Allt detta för att 

kunna besvara de frågeställningar som formulerats:  

 

 Hur arbetar Höglands Logistik AB i dagsläget med kvalitet? 

 Vilka förändringar i detta arbetssätt krävs för att uppnå de krav som ISO 9001 

ställer? 

 Hur ska de gå tillväga för att uppnå dessa krav? 

 Vad kan en certifiering enligt ISO 9001 innebära för Höglands Logistik AB?  

 

De metoder som användes var semistrukturerade intervjuer med 5 personer på Hög-

lands logistik AB samt observationer på arbetsplatsen. Vidare användes företags-

dokumentation. Under arbetets gång med rapporten har vi sökt i databaser och sam-

manställt den information vi har fått fram. Vi har även genomfört intervjuer med ett 

certifieringsorgan samt ett företag som är jämförbart med Höglands Logistik AB som 

genomfört en implementering av ISO 9001. 

 

Vår slutsats i rapporten är att ISO 9001 är ett mycket bra kvalitetsledningssystem som 

kan hjälpa Höglands Logistik AB att komma långt på marknaden. Höglands Logistik 

AB har en lång väg kvar att gå innan de är framme vid en certifieringsprocess. De har 

många processer och steg som de bör påbörja och jobba med för att så småningom nå 

fram till en certifiering. Vi har kommit fram till att personalen är en viktig faktor i 

förändringsprocessen. Detta för att om inte personalen är engagerad i processen, så är 

inte en förändring möjlig.  
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1 Inledning 

I dagens samhälle har det blivit allt viktigare att ge kunderna vad de vill ha. Kunderna 

blir allt mer medvetna om vad de kan få och detta ställer höga krav på verksamheter-

na. Kvalitet är idag en av de viktigaste aspekterna som kunden värdesätter i takt med 

att marknaden ständigt blir mer kvalitetsfokuserad. En organisation som har ett väl 

fungerande kvalitetsledningssystem har oftast större trovärdighet gentemot organisat-

ionens omvärld, men det hjälper även organisationen att tydligare fokusera på dess 

mål samt dess kunders förväntningar. Det skapar nya marknadsmöjligheter samt för-

måga att konkurrera med andra organisationer på lika villkor.  

Ett kvalitetsledningssystem kan hjälpa ett företag att på ett systematiskt sätt minimera 

onödigt arbete och förbättra lönsamheten genom bättre kvalitet. Att en verksamhet 

certifierar sitt kvalitetsledningssystem mot kraven i Svensk Standard SS-EN ISO 

9001:2008 är idag ett populärt arbetssätt. Enligt SFKs kvalitetsrevisor kan ett problem 

för mindre verksamheter vara att dessa ofta har en platt flexibel organisation med 

medarbetare som arbetar inom flera områden samt att verksamheten har begränsade 

administrativa resurser. Det kan leda till att standarden känns komplicerad och svår att 

förstå då resurserna är begränsade och organisationens medarbetare ofta har andra 

arbetsuppgifter som prioriteras. 
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2 Bakgrund och problembeskrivning 

2.1 Verksamhetsbeskrivning 
Höglands Logistik (HL) grundades 2005 och idag består verksamheten av två bolag; 

HL och Höglands Logistik Center (HLC). Dessa benämningar kommer att användas 

framöver i rapporten. HLC grundades 2010. Båda verksamheterna bedrivs med ge-

mensamma gränsöverskridande resurser och har tillsammans ett 30-tal anställda.  

 

Båda verksamheterna beskriver sig som obe-

roende transportpartners som finns i Nässjö, 

Småland, och är en del av Logistic Park som 

är en Skandinaviskt distributionscentral för 

Sverige såväl som den Skandinaviska mark-

naden, norra Europa och de Baltiska länder-

na. Företaget är nära beläget till Europaväg-

nätet, södra Sveriges största järnvägsstam-

bana samt Axamo flygplats (Höglands lo-

gistik AB, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Företagen är inte delaktiga i något större transportörsnätverk såsom exempelvis 

Schenker eller DHL. Företagen arbetar med logistiklösningar utifrån sina kunders 

behov, önskemål och förväntningar. Verksamheterna erbjuder sina kunder ett person-

ligt engagemang, flexibilitet, snabb service, låga omkostnader och försöker ständigt 

korta sina kunders olika typer av ledtider. HL fick utmärkelsen ”Årets Gasell” både år 

2009 och 2010 av Dagens Industri samt utmärkelsen ”Superföretagen” av Veckans 

affärer år 2010 (Höglands logistik AB, 2012). Utmärkelserna ges till företag som varit 

framgångsrika och vuxit snabbt över de senaste åren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, HL och HLC geografiska 

placering (HL, 2012) 
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2.2 Organisationsschema 

Nedan illustreras Höglands Logistik AB organisationsstruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De båda bolagen har en gemensam VD och använder sig utav gemensamma resurser 

för ekonomi, HR, IT och marknadsföring. Den streckade linjen mellan HL och HLC 

symboliserar ett nära gränsöverskridande arbete mellan de båda företagen. Vidare 

består de båda bolagen av två delar vardera. HL har en utförande transportavdelning 

där exempelvis alla transport fordon ingår och en speditionsavdelning. HLC består av 

en lageravdelning och en administrativ del. 

2.3 Verksamheternas tjänster 
Verksamheterna erbjuder ett brett utbud av transport- och logistiktjänster.  

Tjänster som HL erbjuder är enligt deras hemsida följande (2012): 

 Rikstäckande inrikestransporter • Tull & Spedition 

 Utrikes & fjärrtransporter • Sling- och turbilar 

 Paket & Budtransporter • Daglig distribution i närområdet 

 Olika typer av tilläggstjänster som exempelvis, tidslossning, avisering, truckloss-

ning etc. 

 

Tjänster som HLC erbjuder är enligt deras hemsida följande (2012): 

 Lagring – Fristapling, ställage, hylla, inom- och utomhus,   

 Hantering – Lossning, godsmottagning, lastning, inlagring, utlastning inklusive 

plockning, packning och FIFO-hantering. 

 Crossdockning – Lossning, godsmottagning, packning och utlastning 

 Packnings och märkningsuppdrag – Efter kundönskemål inkl. anskaffning av em-

ballage vid behov. 

Figur 2, Organisationsschema 

VD 

 

Ekonomi HR Marknadsföring IT 

Höglands 

Logistik AB 

Höglands Logistik 

Center AB 

Lager Administration  Transport 

utförande 

Transport 

Spedition 
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 Returhantering - Lossning, sortering, intag, lagring, uttag, vidaresändning, bevak-

ning, skrotning etc. 

 Sortering – Lossning av container, upplägg på lastbärare, packning och märkning 

etc. 

 Kundtjänst – Orderhantering, leveransbevakning, reklamationshantering, spårning 

av gods av typ ”track and trace”, kundfakturering  

 

2.4 ISO 9001 
För att underlätta framtagningen och utformningen av ett kvalitetsledningssystem 

samt för att ta fram gemensamma standarder för detta skapade International Organi-

sation for Standardization (ISO) år 1987 en standard för detta, ISO 9001. Denna stan-

dard har utvecklats över åren mot ett mer processbaserat ledningssystem för kvalitet 

med krav på ständig förbättring. Den senaste versionen av standarden publicerades i 

november 2008 och heter, Svensk Standard SS-EN ISO 9001:2008. I många fall utta-

lar organisationer att de är certifierade enligt ISO 9001 och det innebär att de uppfyll-

ler kraven i standarden ISO 9001: 2008 (Sörqvist, 2004; SIS, 2010).  

2.5 Vägen mot ett certifierat kvalitetsledningssystem 
ISO 9001 syftar inte nödvändigtvis till att förändra organisationens arbetssätt utan ger 

ett ramverk för god ledningspraxis som kan tillämpas inom organisationen med kun-

den som utgångspunkt. Standarden anger ett antal krav men beskriver inte hur dessa 

ska uppfyllas vilket genererar en frihet för organisationer som vill certifiera sig enligt 

ISO 9001. Kvalitetsledningssystemets utformning bör ta sin utgångspunkt utifrån hur 

arbetet bedrivs i dagsläget för att sedan förändra sina arbetssätt i de delar som inte 

uppfyller standardens krav. Standarden anger krav för hur organisationen ska drivas i 

linje med internationellt god praxis (SIS, 2010).  

2.6 Problembeskrivning 
Höglands Logistik AB (HL) har växt snabbt och utökade sin verksamhet mot en mer 

specialiserad lageravdelning. Denna breddning skedde genom ett nytt bolag, Höglands 

Logistik Center AB (HLC). På sin gemensamma webbplats skriver företagen att ”Vi 

vill vara våra kunders självklara val då de önskar en oberoende transportpartner då 

de söker kvalitet” (www.hlogistik.se). Företagen vill erbjuda smarta logistiklösningar 

som arbetas fram efter kundens krav samtidigt som de vill uppfylla deras önskemål 

och förväntningar. Såväl HL som HLC har även upplevt att flera av deras kunder öns-

kar att de vore ISO 9001 certifierade, de vill därför se över sina möjligheter att nå en 

certifiering enligt Svensk Standard SS-EN ISO 9001:2008 (SIS, 2010). I dagsläget 

saknar de båda verksamheterna ett certifierat kvalitetsledningssystem. Att verksam-

heterna vill nå en certifiering enligt ISO 9001 beror även på att standarden tar sin ut-

gångspunkt ifrån ett kundperspektiv, något som verksamheterna anser är av yttersta 

vikt. Verksamheterna anser vidare att en framtida ISO 9001 certifiering är ett erkän-

nande för dem att de arbetar med kvalitet samtidigt som en certifiering innebär ökade 

möjligheter att nå och arbeta med framtida kunder. De båda verksamheterna tror 

också att en certifiering kan hjälpa dem att utvecklas ytterligare så att de även i fram-

http://www.hlogistik.se/
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tiden kan säkerställa sina kunder kostnadseffektiva tjänster med såväl trygghet som 

hög kvalitet (Höglands Logistik AB, 2012; SIS, 2010). 

2.7 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att granska verksamheternas (HL och HLC) nuläge och analysera dessa 

gentemot kraven som standardens kräver för en certifiering. För att nå syftet har vi 

brutit ner detta till följande frågeställningar: 

 Hur arbetar HL och HLC i dagsläget med kvalitet? 

 Vilka förändringar i detta arbetssätt krävs för att uppnå de krav som ISO 9001 

ställer? 

 Hur ska de gå tillväga för att uppnå dessa krav? 

 Vad kan en certifiering enligt ISO 9001 innebära för HL och HLC?  

2.8  Avgränsningar 

I dagsläget är företaget ännu inte i certifieringsstadiet, därför kommer inte certifie-

ringen och certifieringsorganen att behandlas i detta arbete, utan endast ISO 9001 kva-

litetskrav samt hur verksamheternas nuläge är för att sedan identifiera de delar som 

företagen saknar för att nå en certifiering.  

2.9  Disposition 

Rapporten inleds med en bakgrund och problembeskrivning följt av en teoretisk refe-

rensram som syftar till att ge läsaren en inblick i vad ett kvalitetsledningssystem är, 

vad ISO 9001 innebär samt annan relevant teori. Därefter följer en metodgenomgång. 

Rapportens resultat har kopplats samman med analysen för att underlätta för läsaren 

att se sambandet mellan ISO 9001 krav gentemot HL och HLC nuläge för att sedan 

jämföras i en gap-analys. För att göra detta lättöverskådligt har resultatet av gap-

analysen sammanställts i en tabell. Sist i rapporten förs en kort diskussion med åter-

koppling till metoden samt resultatet och en slutsats dras. 
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3 Teoretisk bakgrund 

3.1 Definitioner av kvalitet 
Det finns flera olika begrepp och förklaringar som beskriver order kvalitet. Orderkva-

litet kommer från latinets ”qualitas” som betyder ”beskaffenhet” (Nationalencyklope-

din, 2012). Redan under antiken användes begreppet för första gången. ISO 9000 de-

finierar kvalitet som i vilken grad de uppsatta egenskaperna uppfyller de krav och 

förväntningar som finns angivna eller är underförstådda.(SIS 2010). Bergman och 

Klefsjö (2001) anser att definitionen av kvalitet på en produkt är dess förmåga att 

uppfylla kundens krav och förväntningar. 

3.2 TQM (Total Quality Management) 
Förr ansågs all kvalitet ligga i produkterna och tjänsterna som företagen erbjöd. Idag 

är det hela organisationen i sig som ska hålla hög kvalitet. Alla processer, anställda 

och ledningen ska vara involverade i kvalitetsarbetet. Detta arbetssynsätt kallas idag 

för TQM. Bergman och Klefsjö (2001) beskriver TQM som ett arbetssätt där det 

handlar om att öka kundtillfredsställelsen med lägre resursåtgång. En god kvalitet kan 

generera högre lönsamhet i företaget som kan ge en god hävstångseffekt. Ett företag 

ska med hjälp av gott ledarskap ständigt jobba med att överträffa kundens förvänt-

ningar och ständigt arbeta med förbättringar, då kallas det TQM enligt Bergman och 

Klefsjö (2001). 

3.3 Beskrivning av ett kvalitetsledningssystem 
Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg och arbetssätt som en organisation använder 

sig av för att styra och leda sin verksamhet med anknytning till kvalitet. Kvalitetsled-

ningssystemet består av organisationens planering, processer, resurser och den doku-

mentation organisationen använder sig av för att uppnå sina kvalitetsmål samt kund-

krav. Kvalitetsledningssystemet har även som avsikt att förbättra systemet vilket i sin 

tur påverkar organisationens varor och tjänster till det bättre. Kvalitetsledningssystem 

beskriver således hur en organisation leds och kan tillämpas i många olika typer av 

ledningsaspekter och organisationer. Organisationen får med hjälp av sitt kvalitetsled-

ningssystem ett systematiskt arbetssätt för att uppnå sina mål med sin verksamhet 

(SIS, 2010). 

3.4 ISO 

ISO (International Organisation for Standardisation) är världens största utvecklare och 

utgivare av internationella standarder. Organisationen är uppbyggd av nationella stan-

dardiseringsorgan i 178 länder med ett centralt sekretariat placerat i Genève, Schweiz, 

som samordnar nätverket. ISO är en fristående organisation och därmed icke-statlig 

som bildar en kanal mellan den privata och offentliga sektorn. Organisationens med-

lemmar kan delas in i två delar där den ena delen är institut på regeringsuppdrag eller 

som en del av den statliga strukturen. Den andra delen består av medlemmar från den 

privata sektorn genom exempelvis branschorganisationer eller fristående företag.  

Dessa båda delar arbetar tillsammans fram standarder för arbetssätt som passar sam-

hället såväl som företagen (ISO, 2012). 
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3.5 ISO 9001: 2008 
De faktiska kraven i ISO 9001-serien är beskrivna i den senaste versionen av standar-

den ISO 9001: 2008. Kraven ställs här på ledningssystemet och inte på själva produk-

terna eller tjänsterna.  

 

Vid ett tidigt stadium ska behov, mål, tjänster samt processer ses över hos företaget så 

att de kan skapa sig en tydlig bild över hur det ser ut i dagsläget samt diskutera möj-

liga framtida förbättringar. Detta ligger till grund för att sedan utforma de kvalitets-

ledningssystem som ISO standarden kräver för att en certifiering ska bli aktuell (SS-

EN ISO 9001:2008, 2008). 

 

ISO 9001:2008 använder sig av ett processorienterat synsätt. På så sätt nås ett effek-

tivt kvalitetsledningssystem vars förmåga kommer att öka organisationens kundtill-

fredsställelse och dess förmåga att förstå sina kunders krav kommer att underlättas 

tack vare att kvalitetsledningssystemet uppfyller standardens krav. En bra utgångs-

punkt för att kunna arbeta processorienterat är att använda processmodellen som finns 

illustrerad i figur 3 (SIS, 2010).  

 

Figur 3 beskriver ett processbaserat ledningssystem för kvalitet. Figurens beskrivna 

processer finns troligen i de allra flesta organisationer trots att de kanske inte upp-

märksammats i den egna organisationen som i modellen. Kunden är i fokus i denna 

modell eftersom verksamheten är till för organisationens kunder som har ett behov 

och krav på en produkt som sedan organisationen uppfyller och levererar och som 

resultat genereras en nöjd kund. Därmed kallas modellen för en kunddriven modell 

(SIS, 2012). 
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I varje organisation så finns det en produktframtagning, antingen en fysisk vara eller 

en tjänst. Utfallet från den är en produkt (benämning för både tjänst och vara). Åter-

koppling från kunden till organisationen, huruvida tillfredsställelsen är uppfylld eller 

inte, kopplas tillbaka och resulterar i analys och förbättringar. Den information som 

fås fram här är viktig för att organisationen ska kunna mäta sin prestationsförmåga 

och kunna utvecklas. Ledningens ansvar är viktigt inom organisationen, då det är le-

darnas roll att styra verksamheten. De ska analysera data och informationen och vidta 

åtgärder för att ständigt förändra och förbättra (SIS, 2012). 

För att kunna förändra och förbättra krävs det även att de finns resurser att tillgå. 

Då alla produkter ska hålla hög kvalitet bör det finnas resurser som kan ge bra utrust-

ning, material och kompetent personal som utför arbetet med produkterna. Modellen 

vill koppla samman alla de viktigaste delarna i en organisation och uppmärksamma 

hur viktigt det är med ledningssystem (SIS, 2010). 

  

Figur 3, Processbaserad modell av  ledningssystem (SIS, 2010) 
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3.6 Hur kopplas ISO 9001 ihop med ständiga förbättringar? 
Standardens krav utgår ifrån processens fyra steg som kan beskrivas med hjälp Plan-

Do-Check-Act-cykeln (PDCA). PDCA-cykeln kan beskrivas som en checklista över 

de fyra stegen som behöver utföras för att gå ifrån en uppmärksammad förbättrings-

möjlighet till en utförd förbättring, d.v.s. hela förbättringsprocessen och denna kan 

användas över hela organisationens oavsett funktion. Ständiga förbättringar i organi-

sationens processer garanteras eftersom så fort förbättringen är utförd börjar man om 

från början och återupprepar processen med PDCA-cykeln(Figur 4). (Carlsson m.fl., 

2005; Deming, 1994; Elg, m.fl., 2007) 

 

Figurens första processteg, Plan, innebär att ledningen definierar kvalitetspolicy, mål 

och reviderar dessa då det anses nödvändigt. Processen för att upprätta kvalitetsmål 

och policy ingår under ledningens genomgång i ISO 9001. Informationen som är input 

i detta steg kan exempelvis hämtas från kunders krav, utförda revisioner eller produkt-

ionsdata. Output från denna process kan vara olika former av initiativ och förbätt-

ringsidéer som genererats (Elg, m.fl., 2007). 

 

I figurens andra processteg, Do, korrigeras och införs förebyggande åtgärder. ISO 

9001:2008 specificerar inte hur förbättringar ska införas och därför kan de förbätt-

ringsförebyggande och korrigerande åtgärderna ses som förbättringens genomförande 

fas. Organisationens arbete med att uppfylla sina kvalitetsmål ses som förebyggande 

åtgärder (Elg, m.fl., 2007). 

 

Det tredje processteget, Check, har som funktion att mäta, övervaka och följa upp 

förbättringsprocessen mot organisationens uppsatta kvalitetskrav och mål. Processens 

resultat dokumenteras och genererar input till både det fjärde processteget Act och det 

första processteget Plan (Elg, m.fl., 2007). 

 

I PDCA-cykelns fjärde och avslutande fas, Act, standardiseras och dokumenteras de 

processer som genererat ett bra resultat. Då en organisation implementerat PDCA-

cykeln ska resultatet vara utgångspunkt i nästa PDCA-cykel (Elg, m.fl., 2007). 
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3.7 Problem vid implementering av ISO 9001 
Vid första funderingen på ISO blir många företagare avskräckta av tanken på all den 

tid som implementeringen kräver. Det krävs stora resurser och mycket arbete för att 

förstå och kartlägga sitt nuvarande system som sedan ska analyseras utifrån vad som 

krävs för att uppfylla ISO 9001 standarden. Flera olika typer av problem är vanligt 

återkommande hos de allra flesta företag vid en implementering. Vid planeringsfasen 

är det lätt hänt att man hoppar över vissa viktiga steg. Det har visat sig att i de flesta 

fall där man avsatt tillräckligt med resurser redan i tidigt stadie uppnår organisationen 

ett bättre slutresultat än om de satt in resurser senare under implementeringen (Gus-

tafsson, 2000). 

 

Vid dokumentation är det lätt att organisationen döper sina dokument i enlighet med 

ISO 9001 dokumentationskrav och därigenom orsakar mer skada än nytta. En del or-

ganisationer tappar bort sammanhanget och döper dokumenten i enlighet med stan-

dardens dokumentationskrav, utan att förstå innebörden i dess dokumentation och 

varför dokumentet verkligen är nödvändigt att arbeta med. En del företag som vill 

uppnå en snabb certifiering kan ibland anpassa sitt system efter standarden och inte 

efter själva företaget. Denna genväg kan innebära en smidigare implementering men 

problem kan uppstå i framtiden eftersom organisationens kvalitetsledningssystem inte 

är utformat efter dess verksamhet utan att verksamheten snarare anpassats efter stan-

dardens krav (Gustafsson, 2000). 

 

Det som sägs vara den mest komplexa uppgiften att lösa vid en implementering är att 

få medarbetarna att förstå hela innebörden av ett kvalitetsledningssystem som är i 

enlighet med ISO 9001. Om ledningen inte säkerställer att organisationens medarbe-

tare verkligen förstår hur de ska arbeta i enlighet med kvalitetsledningssystemet och 

varför det införs riskerar hela implementeringen att falla. Utbildning i kombination 

Figur 4, PDCA-cykeln illustrerad av Bulsuk (2008) 
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med en god kommunikation med organisationens medarbetare ska föras och vikten av 

arbetet ska diskuteras så alla involverade förstår varför det är så viktigt att detta ge-

nomförs och resultatet av en certifiering. Om inte detta genomförs är det lätt att med-

arbetarna skapar motstånd och motsätter sig förändringen genom att inte vilja samar-

beta (Bergman & Klefsjö, 2005). 

3.8 Vad betyder certifiering? 
En certifiering innebär att en organisation har fått ett formellt erkännande av sitt kvali-

tetsledningssystem från ett certifieringsorgan. Om en organisation vill införa ett kvali-

tetsledningssystem enligt ISO 9001 är det inget krav att genomföra en certifiering 

efter införandet av standarden. Dock kan organisationens kunder kräva att företaget är 

ISO 9001 certifierat för att de ska kunna göra affärer tillsammans. Standarden kan 

även ses som en säkerhet gentemot organisationens kunder då ISO 9001 har säker-

ställt organisationens förmåga att leverera en tjänst eller produkt som överensstämmer 

med beskrivna förväntningar och krav från organisationens kunder och/eller myndig-

heter (SIS, 2010). 

3.9 Olika steg för införande av ett kvalitetsledningssystem en-
ligt ISO 9001 

Nedan följer 7 steg från SIS (2010) över hur införandet av ett kvalitetssystem som 

uppfyller ISO 9001:2008 kan se ut. Detta exempel är inget krav utan bör ses som en 

rekommendation för hur certifieringsprocessens olika delar kan se ut och vad delarna 

innebär i praktiken.  

Steg 1: Engagera högsta ledningen fullständigt. 

Steg 2: Fastställ huvudprocesserna och den samverkan som krävs för att uppfylla kva-

litetsmålen.  

Steg 3: Inför och styr kvalitetsledningssystemet och dess processer (med metoder för 

processtyrning). 

Steg 4: Komplettera systemet så att kraven i ISO 9001 uppfylls. 

Steg 5: Inför det kompletta systemet, utbilda personalen och verifiera att processerna 

fungerar på rätt sätt. 

Steg 6: Styr kvalitetssystemet. 

Steg 7: Låt tredjepartscertifiera kvalitetsledningssystemet om det är nödvändigt. Ett 

annat alternativ kan vara att utfärda en egen förklaring om överensstämmelse. 
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3.10  Innebörden av de olika stegen för att nå ett kvalitetsled-
ningssystem 

Genom att använda dessa 7 ovanstående steg i en organisations implementeringsmet-

od för att införa ett nytt kvalitetsledningssystem underlättas implementeringen och 

organisationen får ett ramverk att arbeta utifrån (SIS, 2010). 

Steg 1 ”Engagera högsta ledningen fullständigt” innebär att högsta ledningen ska 

förklara varför ett kvalitetsledningssystem som uppnår ISO 9001:2008 krav ska infö-

ras. Ledningen ska vidare definiera organisationens verksamhetsidé, värderingar samt 

sin vision. Organisationens intressenter ska definieras och kan exempelvis vara kun-

der, anställda, ägare och samhället där organisationen verkar. Ledningen ska definiera 

organisationens kvalitetspolicy samt upprätta och samordna organisationens mål och 

kvalitetsmål för deras tjänster och varor (SIS,2010). 

Steg 2 ”Fastställ huvudprocesserna och den samverkan som krävs för att uppfylla 

kvalitetsmålen”. Med en huvudprocess menas det som organisationen gör för att be-

tjäna sina kunder. Samverkan mellan processerna möjliggör att organisationen når 

sina uttalade mål (SIS,2010). 

Olika typer av huvudprocesser inom en organisation kan enligt SIS vara: 

 Inköp    • Lagerhantering 

 Offert- och orderhantering  • Packning 

 Planering    • Kontroll och provning 

 Kundbetjäning       

Steg 3 ”Inför och styr kvalitetsledningssystemet och dess processer (med metoder för 

processtyrning)”. Då organisationens huvudprocesser och deras samverkan kartlagts 

bör det säkerställas att kvalitetsledningssystemet är infört på ett homogent sätt genom 

att styra de sammankopplade processerna (SIS, 2010). 

Aktiviteter som ingår i steg 3 är enligt SIS följande: 

 Definiera åtgärder  

 Planera ordningsföljden för aktiviteter/processer 

 Avgöra vilka kundkraven är 

 Bestämma mål för produkter och processer 

 Ta fram nödvändiga styrande dokument 

 Bedöma vilken upplärning som krävs 

 Säkerställa att lämpliga resurser är tillgängliga. Kan exempelvis vara verktyg, 

material, säkerhetsanordningar, programvaror eller annan utrustning. 

 Införa metoder för övervakning och mätning 
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 Avgöra vilka redovisande dokument som behövs och se till att dessa förvaras på 

ett korrekt vis. 

Steg 4 ”Komplettera systemet så att kraven i ISO 9001 uppfylls” innebär att standar-

dens krav identifieras och jämförs mot organisationens nuvarande ledningssystem då 

det är möjligt. Organisationen utför sedan en Gap-analys för att identifiera var stan-

dardens krav är uppfyllda och var de ännu inte är det. Sedan inför organisationen de 

processer, aktiviteter och styrmedel som behövs i kvalitetsledningssystemet (SIS, 

2010). 

Steg 5 ”Inför det kompletta systemet, utbilda personalen och verifiera att processerna 

fungerar på rätt sätt”. Innebär att organisationen måste identifiera utbildningsbehovet 

hos individer inom organisationen i samband med att det nya kvalitetsledningssyste-

met införs. Medarbetare som granskar och godkänner styrande dokument som exem-

pelvis specifikationer och arbetsinstruktioner förstår och accepterar innebörden av en 

konsekvent dokumentstyrning. Organisationen ska även säkerställa att medarbetare 

som identifierar nyckeltal för prestationsförmåga förstår de metoder som används. På 

så vis säkerställs att högsta ledningen får tillförlitligt informationsunderlag för sina 

beslut och analyser. En lämplig åtgärd kan vara att utbilda medarbetare från organisat-

ionens olika avdelningar i problemlösning så att dessa kan vara med i arbetet med att 

genomföra korrigerande åtgärder. Organisationens medarbetare kan utbildas i grupper 

under exempelvis verksamhetsårets internrevisioner (SIS, 2010). 

Steg 6 ”Styr kvalitetsledningssystemet” innebär att organisationen ska fokusera på att 

leverera kundtillfredsställelse. Detta möjliggörs genom att organisationen övervakar 

och mäter hur väl deras kvalitetssystem fungerar, genomför regelbundna interna revis-

ioner samt strävar mot ständig förbättring (SIS, 2010). 

Steg 7 ”Tredjepartscertifiering eller förklaring om överrensstämmelse” innebär att 

organisationen söker en tredjepartscertifiering av sitt kvalitetsledningssystem om de 

anser att detta är nödvändigt. Alternativet kan vara att utfärda en egen förklaring om 

överensstämmelse, dvs. Att organisationens kvalitetsledningssystem uppfyller kraven 

enligt ISO 9001 (SIS, 2010). 

3.11 Fördelar med ett ISO-certifikat 
På mindre företag så finns det oftast inte något uttalat ledningssystem utan de har sitt 

eget sätt att göra saker på utan att ha något nerskrivit. Standarderna som ISO har kan 

få småföretagarna att ändra synsätt och jobba mer som ett större företag gör. Då finns 

det rutiner på hur saker och ting ska göras och det blir förhoppningsvis ett mer konse-

kvent och jämnare resultat. Detta ska medföra att inga aktiviteter glöms bort eller att 

det inte finns några ansvariga, utan allting ska vara tydligt och enkelt att förstå. Med 

detta blir det en tydligare struktur i företaget och alla resurser kan utnyttjas till fullo. I 

en fallstudie av Poksinska m.fl. (2006) där införandet av ISO 9001i tre mindre företag 

studerades bekräftades tesen att organisationer uppnår en bättre ordning och struktur i 

verksamheten. Med hjälp av processkartläggning av företaget ser man enkelt struk-

turen och ordningen. För att detta ska fungera krävs att det inte bara är en nedskriven 
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standard utan att förståelsen för varför det är viktigt finns med. Det är då större sanno-

likhet att medarbetarna kommer jobba mer effektiv mot att uppfylla kraven för ISO 

certifieringen (SIS, 2012).  

 

Vid en implementering av standarden i företaget hoppas många att de ska generera i 

högre effektivitet samt produktivitet. Enligt Poksinskas m.fl. (2006) fallstudie kan inte 

dessa resultat alltid genereras vid en implementering utan standardens resultat varierar 

från fall till fall. Poksinska m.fl. (2006) säger också att om företagen endast fokuserar 

på att skapa alla rutiner för att uppfylla standardens krav kommer mycket onödigt 

pappersarbete skapas kommer det inte generera något positivt resultat. Istället ska 

standarden ses som en möjlighet att tillföra värde till verksamheten och kvalitetsled-

ningssystemet kan bli en hävstång för företaget. Organisationen ska således utforma 

sitt nya ISO 9001 kvalitetsledningssystem utifrån sin verksamhet och inte utforma 

verksamheten efter standarden. 

 

En stor anledning till att olika typer av organisationer vill certifiera sin verksamhet är  

att dess kunder och eller leverantörer kräver detta. Poksinska m.fl. (2006) menar att en 

certifiering är ett måste för att en verksamhet inte ska förlora marknadsandelar. En del 

potentiella kunder använder sig av leverantörsregister där endast certifierade bolag 

finns med då de söker nya leverantörer eller organisationer att arbeta med enligt SFKs 

kvalitetsrevisor.  

 

Rao (1997) genomförde en enkätundersökning vars resultat visade att företag som var 

certifierade enligt standarden presterade bättre än företag som saknade certifiering. Ett 

urval av de områden som Rao (1997) kunde dra dessa slutsatser från var information 

och analys, leverantörsrelationer, kundorientering och säkerställd kvalitet.  

 

Wiele och Brown (1997) kunde i sin undersökning konstatera att de fyra områden som 

påverkades mest av en organisations certifiering var att denna generade en högre kva-

litetsmedvetenhet inom organisationen, en högre medvetenhet om organisationens 

problem samt en förbättrad kundservice och en bättre verksamhetskontroll ur ett led-

ningsperspektiv. 

 

Quazi (2002) genomförde en annan enkätundersökning, dock i betydligt mindre om-

fattning än var Rao (1997) genomförde. I denna var den större andelen undersökta 

företag tjänsteföretag. I denna undersökning kunde Quazi inte belysa några skillnader 

mellan företag som hade certifierat sig och de som inte var certifierade. Det vill säga 

att ett företags framgång inte var kopplad till om de arbetade med ett kvalitetsled-

ningssystem som uppfyllde standardens krav.  

 

Ytterligare en enkätundersökning till tillverkningsindustrin och tjänsteföretag genom-

fördes av Sun och Cheng (2002). De ansåg sig se ett samband att certifierade organi-

sationer i större utsträckning än icke certifierade företag var bättre på att motverka 

kostsamma kvalitetsbristkostnader genom att göra rätt från början. Utöver detta häv-
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dade denna undersökning att certifierade företag hanterar färre kundklagomål ef-

tersom företagen var bättre på att förstå sina kunders behov och leverera den kvalitet 

som förväntades av kunden. Organisationernas lönsamhet och produktivitet var även 

högre än i icke certifierade företag. De delar som påverkades i liten utsträckning av 

certifieringen var organisationens, marknadsposition, konkurrenskraft, miljöfaktorer 

och medarbetarnas nöjdhet.  

3.12  Processer och dess samband 
En process består av olika aktiviteter. Genom processens aktiviteter flödar något som 

kan vara en vara eller tjänst och via aktivisterna förädlas denna produkt. Processen 

tillför med andra ord värde till något eller någon. Om man vill förstå en process måste 

man även förstå sambanden mellan processens olika aktiviteter (Carlsson m.fl., 2005). 

Nedan (Figur 5) förklarar processer och dess samband. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En process har alltid en kund som kan vara intern eller extern, dvs. inom organisation-

en eller utanför. Processen ska ses ur kundens perspektiv eftersom det är dennes be-

hov och förväntningar som ska uppfyllas. En process består av många aktiviteter som 

är sammanlänkande med varandra. Processen har en tydlig början och ett tydligt slut 

(Carlsson m.fl., 2005).  

  

Något slags behov (input) som behöver uppfyllas startar processen, detta behov behö-

ver även definieras innan processen startas. Processens slut är då behovet är uppfyllt 

(output) och kunden tillfredsställd. Processens mål är således processens definierade 

slut (Carlsson m.fl., 2005). 

 

Figur 5, Processförklaring (Carlsson m.fl., 2005) 
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Processer använder sig av resurser och detta omfattar allt som behöver tillföras för att 

genomföra process aktiviteten. Såväl resurser och en process kunder kan vara interna 

eller externa. Om man vill förstå en process måste man skilja mellan vad som är en 

resurs, aktivitet samt aktör (Carlsson m.fl., 2005). 

 

En process ska kunna mätas och tillföra ett värde till dess kund. Om en process mäts 

kan organisationen värdera dess förmåga att uppfylla processens mål.  Organisationen 

kan använda sig av mätpunkter som stämmer av dess effektresultat och arbetsresultat. 

För att underlätta arbetet med att ta fram vad som ska mätas är det viktigt att hålla isär 

det som flödar genom processen. Genom att identifiera aktiviteter som inte tillför 

värde för kunden bör dessa onödiga aktiviteter avvecklas och genom detta skapas en 

effektivare och mer framgångsrik organisation. Syftet med en process-output är att 

vara ett nyttovärde för dess kund. Nyttovärde kan bestå av att kundens behov och/eller 

förväntningar blir uppfyllda (Carlsson m.fl., 2005). 

 

Att beskriva en process med bara ord kan skapa förvirring. Istället ska man göra kar-

tor som gör det möjligt att få en klar bild över processen. En karta ska göras tydlig så 

att varje aktivitet och delprocess klart framgår. Detta för att en utomstående lätt ska 

kunna förstå hur processen fungerar. En beskrivning av aktiviteterna ska göras, dessa 

formuleras i en kort mening som börjar med ordet att – att stansa, att borra osv. Pro-

cesskartläggningen ska vara en nulägesbeskrivning. Det finns en risk att man lätt gli-

der över till hur man önskar att det vore, ett idealtillstånd men detta ska undvikas 

(Carlsson m.fl., 2005). 

3.13  Mål och mätetal 
Oskarson m.fl. (2006) beskriver att mål och mätetal ska sättas. Med hjälp av sina mål 

och mätetal ska det bli enkelt för företaget att göra uppföljning och ha kontroll över 

verksamheten. Ett mål ska beskriva vad som ska uppnås, vara tidsatt, kunna mätas, 

vara accepterat och rimligt. Då en organisation ska sätta mål är SMART-verktyget bra 

att använda och genom dess användning minskar risken att organisationens mål form-

uleras fel (Sörqvist, 2004). SMART-verktyget beskrivs av Jirby (1997) som följande: 

 Specifikt: Ett mål ska vara specifikt utformat utifrån det som ska uppnås. Här ska 

ord som kan ökas, minskas och som innehåller en riktning användas.  

 Mätbart: Ett mål ska kunna mätas och följas upp. Lämpliga mått ska sättas som 

alla parter kan vara överens om och anser vara rimliga dvs. pengar, tid eller  

enheter. 

 Accepterat: Ett mål ska vara accepterat. Den eller de som förväntas uppfylla må-

let bör vara delaktiga och godkänna det satta målet. 

 Rimligt: Ett mål ska vara realistiskt och genomförbart av organisationen som ska 

nå målet. Ledningen bör se över så att resurser finns och sätta ett realistiskt mål 

samt ett trygghets mål. 

 Tidsbestämt: Ett mål ska vara tidsbestämt och alla involverade parter ska delta 

när tidsschemat ska sättas. På så vis sätts de berörda parternas tidsbehov i perspek-

tiv till varandra så en verklighetstrogen tidsplan blir möjlig. 
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3.14  Kvalitetsbristkostnader 

Det finns samband som visar att ett företags lönsamhet hänger samman med uppnådd 

kvalitetsnivå. Kvalitetsbrister som uppstår ger stora kostnader och detta vill undvikas 

om möjligt. Kvalitetsbristkostnader är de kostnader som uppstår när det blir otillfreds-

ställande kvalitet. Många företag skulle kunna spara in stora summor på om alla pro-

dukter var kompletta utan brister. Många företag fallerar då de försöker spara in på 

sina kostnader genom att skära ner på de värdeskapande kostnaderna, istället för att 

fokusera på de icke värdeskapande. Genom att investera pengar i att arbeta systema-

tiskt med förbättringsarbete kan ett företag minska sina kvalitetsbristkostnader på sikt 

(Sörqvist, 2004). Se figur 6 nedan. 

Det är felaktigheter i ett företag som kostar pengar, inte att upprätthålla en god kvali-

tet. Många hävdar därmed att det är fel att använda begreppet ”kvalitetskostnad”, 

istället bör begreppet kvalitetsbristkostnader användas. Bergman och Klefsjö (2001) 

beskriver att i detta begrepp finns det två olika kostnader; interna samt externa fel-

kostnader.  

 

Interna fel-kostnader är kostnaderna som uppstår innan varorna levereras ut till kund, 

dvs. kassationer, omarbetningar m.m. De externa kostnaderna är de kostnader som 

uppkommer efter att leverans till kund skett som till exempel reklamationer och ga-

rantikostnader (Bergman & Klefsjö, 2001). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6, Kostnader för värdeskapande förbättringar (Sörqvist, 2004) 
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4 Metod och genomförande 

Här beskriver vi tillämpade metoder för denna rapport samt varför dessa är lämpliga 

att använda. Beskrivningar kring vårt arbete om vår forskningsansats, och våra inter-

vjuer, observationer, primär-och sekundärdata, reliabilitet- och validitet kommer att 

förklaras. Processkartläggning, tillvägagångssätt för informationssökning till kart-

läggningen beskrivs för att knyta an till de identifierade processerna i HL och HLC.  

4.1 Forskningsansats 

Två olika tillvägagångssätt som kallas för deduktion samt induktion kan användas för 

att samla information om det mänskliga beteendet, organisationen eller samhället. Vid 

en induktivansats fokuserar forskaren på upptäcktens tillvägagångssätt. Där forskaren 

skapar modeller och teorier om samhället. Ett vanligt tillvägagångssätt är att använda 

sig av fältstudier fallstudier där information från ett fåtal människor ska skildra en 

generell syn på en specifik fråga (Andersen, 1998). Utifrån båda tillvägagångssätten 

kan vetenskapliga slutsatser dras.  Till detta examensarbete har vi valt induktiv ansats. 

Det bygger på kvalitativa undersökningsmetoder för att få en mer djupgående syn på 

företaget.  Ingen tidigare forskning kring ISO finns dokumenterad hos HL och HLC 

sedan tidigare. 

4.2 Primär- och sekundärdata 

Primärdata är sådan information som forskaren själv eller med hjälp av medarbetare 

samlat in. Om data istället kommit ifrån andrahandskällor, dvs. data har samlats in av 

personer som inte har haft som avsikt att använda informationen till detta arbete utan 

forskaren tar del av deras data kallas dessa sekundärdata. (Andersen 1998) Således är 

primärdata att föredra framför sekundärdata för att rapporten ska ha så hög reliabilitet 

och validitet som möjligt (Christensen m.fl., 2010). 

Denna rapport har grundat sig på primärdata ifrån anställda hos HL och HLC utifrån 

våra intervjuer och observationer på företaget samt sekundärdata i form av utgivet 

material från företaget.  

4.3 Intervjutekniker 

Intervjuer kan delas in i att vara strukturerade eller ostrukturerade intervjuer. En struk-

turerad intervju är standardiserad med frågor som intervjuaren utgår ifrån. Fördelen 

med en strukturerad intervju är att det är enklare att kvantifiera och ordna resultaten 

då denna följer en tydlig och förutbestämd struktur. Ostrukturerade intervjuer är den 

strukturerade intervjuns motsats och intervjun utförs som ett samtal kring ett visst 

tema eller ämne. Dessa intervjuer kan lätt bli tidskrävande och svåranalyserade då 

tydlighet och struktur saknas (Bell 2000; Ryen 2004).  

Vi har använt halvstrukturerade intervjuer. Denna teknik liknar den ostrukturerade 

intervjun då intervjuaren saknar färdiga frågeställningar men har förberett olika teman 

som ska diskuteras under samtalet. I vår intervju har ISO-kraven legat till grund som 

frågeformulär där varje enskilt ISO-krav har varit en fråga. Frågorna utformades så de 

kunde svara om de uppnått kravet, pågående arbete eller fortfarande inget systema-
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tiskt arbetssätt. Bilaga 1 ”kravelementen” ligger till grund för alla frågor som ställts 

och diskuterats. 

4.4 Observationer 

En definition av observation är uppmärksammat iakttagande. Observationsstudier 

samlar in icke-verbala data (vad folk gör) samt språkliga utsagor (vad folk säger) och 

är lämplig då processer eller strukturer studeras (Esaiasson m.fl., 2010). 

Andersen (1998) beskriver olika observationstekniker, undersökningen har använt sig 

av följande tekniker: 

Öppna observationer: Om undersökningspersonerna är medvetna om att de är föremål 

för en undersökning är det en öppen observation. 

Icke-deltagande observationer: Observatören står utanför fenomenet är det en icke-

deltagande observation. 

Fältundersökning: Fältundersökningar studerar föremålet i dess naturliga miljö. 

Direkta observationer: Om observationen är öppen och de observerade även känner 

till syftet med studien är det en direkt observation.  

Strukturerade observationer Om aktiviteter som ska studeras väljs ut på förhand är 

det en strukturerad observation.  

De observationer som utförts i samband med detta examensarbete har varit utförda på 

fältet, varit öppna och strukturerade. Observationer har genomförts för att skapa ett 

underlag och en förståelse för processernas omfattning och komplexitet. Direkta ob-

servationer har genomförts genom samtal med personal och vid besök/rundvandringar 

på företaget. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

En undersöknings empiriska variabler och teoretiska begrepp ska i så stor utsträckning 

som möjligt stämma överens med varandra. Validitet och reliabilitet beskriver följakt-

ligen samspelet mellan dessa variabler och begrepp. (Andersen, 1998) 

Validitet brukar enligt Essiason m.fl. (2010) definieras på något eller några av föl-

jande tre sätt: 

 Överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator 

 Frånvaro av systematiska fel 

 Att vi mäter det vi påstår att vi mäter 

Definitionerna i punkt ett och två kan sammanfattas under begreppsvaliditet och defi-

nition tre under resultatvaliditet. God begreppsvaliditet tillsammans med en hög relia-

bilitet genererar en god resultatvaliditet. Begreppsvaliditeten kan diskuteras då forska-

ren bestämt sina teoretiska begrepp och utformade mätverktyg. Resultatvaliditeten 

kan utvärderas först efter att det empiriska fältarbetet är genomfört. Reliabilitet är ett 
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mått som beskriver i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt eller instrument genere-

rar samma resultat vid olika mättillfällen (Essiason m.fl., 2010; Bell, 2000).  

4.6 Intervjuer 

Under detta examensarbete har vi genomfört 5 besök under våren 2012. Varje besök 

har tidsmässigt tagit från 2 timmar upp till 8 timmar. Under besöken har vi framförallt 

diskuterat och samlat information som används i detta arbete tillsammans med HLC 

logistikchef. Logistikchefen har varit kontaktpersonen vi haft på företaget. Han besit-

ter kunskap och information inom de områdena vi berört. Vi har även genomfört halv-

strukturerade intervjuer tillsammans med VD, ekonomi samt administrativt ansvariga 

för HLC och HL i syfte att förstå hur verksamheternas dagliga arbete ser ut och om 

det som beskrivits av företaget verkligen genomförs. Vi har även haft möjlighet att 

skriva detta examensarbete på plats i företagets lokaler och därför också haft möjlig-

het att på ett enkelt vis reda ut frågetecken och ställa kompletterande frågor till be-

rörda personer inom företaget på ett enkelt och effektivt vis. 

Ett möte med logistikchefen på Scandinavian Business Seating AB ägde rum på för-

middagen den 6 mars 2012 då vi fick en rundtur och förståelse för hur ISO 9001 kan 

påverka ett företags dagliga verksamhet. Den 1 mars 2012 besökte vi SFK Certifiering 

där vi träffade en av företagets revisorer för standarden för att skaffa oss ytterligare 

kunskaper och förståelse för vad ISO 9001 innebär.  

4.7 Gap-analys 

En Gap-analys syftar till att undersöka i vilken utsträckning kraven i standarden är 

uppfyllda av det befintliga systemet. Skillnaden mellan kraven och det verkliga sy-

stemet resulterar sedan i ett antal punkter som beskriver inom vilka områden verk-

samheten ännu inte uppfyller standardens krav (SIS, 2010). I resultatet har Gap-

analysen illustrerats grafiskt i en tabell för att sedan kompletteras med en beskrivande 

text. 
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5 Resultat och analys 

Detta kapitel inleds med företagets affärsidé och vision. För att förenkla för läsaren 

har vi använd följande upplägg i vårt resultat och analysdel. 

Huvudrubrik ISO 9001 krav 4, ledningssystem för kvalitet beskriver standardens krav. 

Dessa krav följs sedan av ett antal underrubriker som ytterligare beskriver standarden 

såsom Allmänna krav enligt ISO 9001 4.1. Denna underliggande rubrik knyts sedan 

ihop med en nulägesbeskrivning över hur det ser ut hos verksamheterna idag, denna 

rubrik kan heta Allmänna krav hos HL och HLC. Efter denna nulägesbeskrivning föl-

jer en gap-analys som jämför standarden med nulägesbeskrivning vilket även illustre-

ras i en enklare tabell i samband med en kortare beskrivning. Varje huvudkapitels 

gap-analyser som ISO 9001 krav 4, ledningssystem för kvalitet sammanställs i ka-

pitlets slut under en rubrik som Sammanställning av gap-analyser krav 4, ledningssy-

stem för kvalitet. 

Upplägget kan förenklas genom denna beskrivning: 

1. ISO 9001-standardens krav följt av kravelementet 

2. Nulägesbeskrivning HL och HLC 

3. Gap-analys 

Vi valde detta upplägg eftersom vi ansåg att detta var ett enkelt sätt för läsaren att 

skapa sig en övergripande bild över hur HL och HLCs nuläge var i förhållande till 

standardens krav. Gap-analysen inleds med en tabell som beskriver med hjälp av 

färgkodning HLs och HLCs nuläge jämfört mot ISO 9001-standardens krav. De grå 

rutorna i tabellens vänstra kant indikerar att det är ett nytt krav ur ISO 9001. Röd färg 

innebär att verksamheterna inte uppnår standardens krav. Gul färg innebär att verk-

samheterna har påbörjat vägen till att nå standardens krav. Grön färg innebär att stan-

dardens krav är uppfyllt. 

5.1 Företagets affärsidé och vision 

Höglands logistik ABs vision är enligt företagets webbplats (2012): 

 ”Höglands Logistik AB skall vara det självklara valet när man söker högsta kvalitet 

samt personlig service inom transport och logistik. Vi skall erbjuda transportlösning-

ar som är effektiva och lönsamma för både kund och transportör.”  

Höglands logistik ABs affärsidé är enligt företagets hemsida (2012): 

”Med lång erfarenhet i branschen, ska vi fortsätta utföra transporter och spedition 

(logistiktjänster) med hög kvalitet och trygg ankomsttid hos kund. 

Vi är ett mindre, men snabbt växande företag, som kan erbjuda: 

Närhet till våra kunder på höglandet. Personliga kontakter med alla kunder. 

Hög flexibilitet och anpassning till varje kund. Transporterna sker normalt utan mel-

lanlagring. Kontor med lager och terminal i Nässjö. Låga omkostnader och humana 

fasta priser.”  
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5.2 ISO 9001 krav 4, ledningssystem för kvalitet 

5.2.1 ISO 9001 allmänt krav 4.1 

Organisationen ska skapa, dokumentera, införa samt jobba med ett ledningssystem för 

kvalitet och ständigt förbättra systemets verkan enligt kraven i denna standard. 

Organisationen ska bestämma de processer som behövs i organisationen och ange hur 

de ska fungera i organisationen. De ska även fastställa ordningsföljden samt samar-

betet mellan dessa processer.  Prövostenar och metoder ska fastställas för att säker-

ställa att processerna styrs och fungerar på rätt sätt. Organisationen ska säkerställa att 

de resurser och den information som är nödvändig för att stödja funktion och över-

vakning av processerna finns tillgänglig. Övervakning och mätning ska ske över pro-

cesserna. Organisationen ska även vidta åtgärder för att skapa planerade resultat och 

ständig förbättring av processerna (SIS, 2009).  

Illustrering över HL och HLC verksamhet och dess processer 

Figuren nedan beskriver verksamheterna samt dess processer indelade i tre olika 

funktioner, management, huvudprocesser samt stödprocesser. Denna indelning kan 

ses som ett exempel på hur verksamheterna kan illustrera sina processer på en led-

ningsnivå (management) för övergripande processer och sedan organisationsnivå som 

beskriver dess huvudprocesser och stödprocesser. Figuren nedan är tänkt att ge dig 

som läsare en lättöverblickbar bild över identifierade huvudprocesser samt att ge HL 

och HLC ett förslag till en användbar struktur då de själva ska genomföra sin process-

kartläggning och hur denna kan illustreras. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 7, Överblick av HL och HLCs processer 
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Gemensamma processer hos HL och HLC 

Verksamheterna har själva identifierat följande gemensamma processer inklusive dess 

delprocesser. Till vänster beskrivs processens namn och i punktlistan exempel på de 

ingående delprocesserna. 

Ekonomi: 

 Inköp tjänster och produkter 

 Fakturering 

 Dagligt ekonomiarbete 

 

Försäljning och inköp: 

 Försäljning av tjänster 

 Införskaffning av tjänster och resurser 

 

Ledningsprocesser: 

 Strategisk planering 

 Ekonomistyrning och fakturering 

 Personal, rekrytering och bemanning 

 

Organisationsbeskrivning: 

 Handböcker 

 Representation 

 

Policy: 

 Upprätta och uppdatera policy som är förenlig med verksamheterna för att styra 

dessa 

 

Kundorderhantering: 

 Orderläggning 

 Frisläppning 

 Inlagring 

 

Marknadsföring: 

 Aktivt arbete med marknadsföring 

 

HR: 

 Personalutveckling 

 Kompetenssäkring 

 Utbildning 

 

Kvalitet: 

 Avvikelsehantering 

 Aktivt kvalitetsarbete 

Kundtjänst: 

 Kundens kundtjänst 

 Kundhantering 
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Processer hos HL  

Nedan följer identifierade processer utförda av HL samt dess delprocesser. Till väns-

ter beskrivs processens namn och i punktlistan exempel på de ingående delprocesser-

na.  

Transport och spedition: 

 Transportstyrning och transportplanering 

 Transporter 

 Daglig distribution 

 Sling- och turbilar 

 Fjärrtransporter inrikes/utrikes 

 Budtransporter 

 Tilläggstjänster 

Processer hos HLC 

Nedan följer identifierade processer utförda av HLC samt dess delprocesser. 

Lager och distributionsprocess: 

 Transporter 

 Inleveranser 

 Lagring 

 Plock och utlagring 

 Returhantering 

Värdeskapande extra tjänster utöver sina huvudprocesser inom HLC 

 Sortering 

 Märkning 

 Packning 

 Tull, export, import, tullager etc. 

 Montering 

Övervakning och mätning inom HL och HLC 

Verksamheternas övervakning och mätning av dess processer sker både via system-

svar såväl som manuellt. Med systemsvar menas att mätningen sker med hjälp av be-

rört informationssystem. Vad och hur verksamheternas processer ska mätas anpassas 

efter processen för att möta organisationens kvalitetsmål såväl som verksamheternas 

kundkrav. Mätningarnas resultat ligger sedan till grund för att styra och upprätthålla 

processernas kvalitet såväl som vid behov förbättra och förändra dessa. 
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5.2.2 Gap-analys allmänt 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

4.1 Organisationen ska formulera, dokumentera, 

införa och underhålla ett ledningssystem för kva-

litet och ständigt förbättra systemets verkan enligt 

kraven i denna standard. 

  

 

 

Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-f uppnås. 

A Fastställa de processer som krävs för systemet 

och ange hur processerna tillämpas i organisat-

ionen. 

  Delvis genomfört i processmo-

dellen i denna rapport. 

B Fastställa ordningsföljd för samverkan mellan 

processerna. 

  Delvis genomfört, dock måste 

mer arbete genomföras. 

C Fastställa de krav och metoder som krävs för att 

säkra att processerna både fungerar och styrs på 

rätt sätt. 

  Processer är ej dokumenterade. 

D Säkerställa att de resurser och den information 

som erfordras för att säkerställa att processerna 

både fungerar och styrs på avsett sätt. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

E Övervaka, mäta när så är tillämpligt och analy-

sera processerna. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

F Vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma 

planerade resultat och ständiga förbättring av 

processerna. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

HL och HLC har använder sig av ett ledningssystem som innehåller brister vid jämfö-

relser mot ISO 9001 standarden. Verksamheterna dokumenterar avvikelser och brister 

enligt sina fastslagna kvalitets-och serviceparametrar med ett varierande resultat. 

Organisationen har börjat fastställa sina huvudprocesser samt ange hur dessa tillämpas 

inom verksamheterna. Dock krävs mer arbete och en högre detaljeringsgrad på detta 

område samt att processernas ordningsföljd samt koppling behöver fastställas.  

Eftersom processerna inte fastslagits fullt ut så saknas kriterier och metoder för att 

säkerställa att dessa styrs och fungerar på rätt sätt. Organisationen kan därmed inte 

säkerställa att resurser och information som är nödvändig för att stödja funktionernas 

övervakning finns tillgängliga. I dagsläget mäter HL och HLC några av sina processer 

enligt sin fastslagna service och kvalitetsparametrar, dock upplever vi att det kan sak-

nas förståelse för dess innebörd och funktion fullt ut inom organisationen. Organisat-

ionen har inte fastställt några mål för denna service och kvalitetsparametrar och dess 

kvalitet eller resultat kan därför inte mätas utifrån annat än en bedömning av en pro-

cess presterande nivå under en viss tid. Eftersom väsentliga mål saknas kan inte ett 

resultat tas fram som kan ligga till grund för ständiga förbättringar av processen. 

5.2.3 ISO 9001 krav 4.2.1, dokumentationskrav 

Kvalitetsledningssystemets dokumentation ska innefatta en dokumenterad kvalitetspo-

licy och dokumenterad kvalitetsmål. Även en kvalitetsmanual ska upprättas med de 

dokumenterade rutiner och redovisande dokument som krävs (SIS, 2009).  
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Dokumentationskraven hos HL och HLC 

 
Företagen har en uttalad kvalitetspolicy som på sikt ska kopplas samman med kvali-

tetsmålen. En manual kring kvaliteten har påbörjats och behöver ses över så den mat-

char de krav som ISO ställer. Ett standardiserat sätt att dokumentera rutiner och andra 

viktiga dokument har inte skapats ännu.  

5.2.4 Gap-analys dokumentationskraven 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

4.2.1 Kvalitetsledningssystemets dokumentation ska 

innefatta 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-d uppnås. 

A Dokumenterad kvalitetspolicy och dokumente-

rade kvalitetsmål. 

  Finns kvalitetspolicy, dock ej 

dokumenterade kvalitetsmål. 

B En kvalitetsmanual.   Arbetet med denna har påbör-

jats, dock möter denna ej stan-

dardens krav. 

C Dokumenterade rutiner och redovisade dokument 

som krävs enligt denna standard 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Dokument samt redovisande dokument som or-

ganisationen har fastlagt är nödvändiga för att 

säkra att processerna planeras, genomförs och 

styrs på ett effektfullt sätt. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

Dokumentation finns inom företaget i nuläget, däremot inte på ett standardiserat sätt. 

En struktur saknas som gör att alla berörda parter inte uppfattar all dokumentation på 

samma sätt utan det skapar en viss förvirring. HL och HLC bör se över sina kvali-

tetsmål, policy, manualer etc och bryta ner dessa på en mer detaljspecifik nivå. 

5.2.5 ISO 9001 krav 4.2.2, kvalitetsmanual 

Kvalitetsmanualen ska upprättas och ange omfattningen av kvalitetsledningssystemet, 

inklusive detaljer om och motivering för eventuella uteslutningar. De dokumenterade 

rutiner som har upprättats för kvalitetsledningssystemet eller hänvisningar till dessa 

rutiner ska ingå. En beskrivning av samverkan mellan de processer som ingår i kvali-

tetsledningssystemet ska även de upprättas (SIS, 2009). 

Kvalitetsmanual hos HL och HLC 
Arbetet med en kvalitetsmanual har påbörjats hos företagen. Generella riktlinjer och 

sätt att arbeta kring kvalitet har dokumenterats i manualen. Dessa måste ses över så de 

matchar de krav som ISO ställer på en kvalitetsmanual, då blir manualen komplett och 

kravet uppfyllt. 

 

 

 



Resultat och analys 

27 

 

5.2.6 Gap-analys kvalitetsmanual 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

4.2.2 Organisationen ska upprätta och underhålla en 

kvalitetsmanual som anger 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

A Omfånget av ledningssystemet, inklusive detaljer 

om och motivering för eventuella uteslutningar 

(se 1.2) 

  Arbetet med denna har påbör-

jats, dock möter denna ej stan-

dardens krav. 

B De dokumenterade rutiner som har formulerats 

för kvalitetsledningssystemet samt anmärkningar 

till dessa rutiner 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C En instruktion av samarbete mellan de processer 

som ingår i ledningssystemet 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

Kvalitetsmanual för HL och HLC har upprättats men är inte skriven enligt ISO stan-

dardens krav. Den bör därför brytas ner på en djupare nivå och innehålla de rutiner 

och beskrivningar som standarden kräver. 

5.2.7 ISO 9001 krav 4.2.3, styrning av specificerande dokument 

De uppräknande dokument som krävs enligt kvalitetsledningssystemet om hur det ska 

styras. En rutin ska upprättas för att fastlägga de styrmedel som behövs för att god-

känna dokument med avseende på nytta innan de ges ut samt granska och uppdatera 

dokument efter behov. De ska garanteras att ändringar och rätt version finns på do-

kumenten, samt att de förblir läsbara (SIS, 2009). 

Styrning av specificerande dokument hos HL och HLC 

 
På Företaget finns inget regelverk för hur dokument ska dokumenteras. De anställda 

skapar i dagsläget egna dokument med varierande innehåll som de anser är mest 

lämpliga för deras arbete. Detta innebär att de sparade dokument som finns inte ser 

likadana ut. Detta skapar förvirring vid eventuella sjukdomar då det inte är så tydligt 

hur, var och när dokumenten användes senast. 

5.2.8 Gap-analys styrning av specificerande dokument 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

4.2.3 De specificerande dokument som krävs enligt 

kvalitetsledningssystemet ska styras. Kvalitets-

ledningssystemets redovisande dokument är en 

speciell typ av dokument och de ska styras enligt 

de krav som anges i 4.2.4 En dokumenterad rutin 

ska upprättas för att fastställa de styrmedel som 

behövs för att: 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-f uppnås. 

A Godkänna dokument med avseende på lämplighet 

innan de ges ut. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Granska och efter behov uppdatera och på nytt 

godkänna dokument. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 
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C Säkerställa att ändringar och gällande ändrings-

status hos dokument är angivna. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Säkerställa att rätt version av tillämpliga doku-

ment finns på de platser där de ska användas. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

E Säkerställa att dokument förblir läsbara och lätt 

identifierbara. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

F Säkerställa att dokument av externt ursprung, 

som organisationen har fastlagt är nödvändiga 

oför planeringen och tillämpningen av kvalitets-

ledningssystemet, är identifierade och att deras 

distribution styrs. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

G Förhindra att oavsiktlig användning av föråldrade 

dokument och identifiera dem på lämpliga sätt, 

om de av något skäl ska bevaras. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

Verksamheterna använder sig av en verksamhetsbeskrivning samt en kvalitetsmanual. 

Dessa innehåller en uttalad kvalitetspolicy, dock saknas uttalade kvalitetsmål, doku-

menterade rutiner, redovisande dokument samt en beskrivning över samverkan mellan 

processerna som ingår i det nuvarande kvalitetsledningssystemet. 

5.2.9 ISO 9001 krav 4.2.4, styrning av redovisande dokument 

Kvalitetsledningssystemets redovisande dokument är en speciell typ av dokument och 

de ska styras enligt de krav som anges i 4.2.4. Organisationen ska upprätta en doku-

menterad rutin för att fastställa de styrmedel som erfordras för att identifiera, förvara, 

skydda, bestämma tid för arkivering och för att gallra redovisande dokument (SIS, 

2009). 

Styrning av redovisande dokument hos HL och HLC 

 
I dagsläget finns det inget arbete kring detta på företagen. De anställda ansvarar själva 

för att till viss del se över dokumenten. 

5.2.10 Gap-analys styrning av redovisande dokument 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

4.2.4 Redovisade dokument upprättade för att visa 

ställda krav har uppfyllts och att kvalitetsled-

ningssystemet fungerar på avsett sätt ska vara 

styrda. Organisationen ska upprätta en dokumen-

terad rutin för att fastställa de styrmedel som 

erfordras för att identifiera, förvara, skydda, åter-

sökta, bestämma arkiveringstid för och gallra 

redovisande dokument. Redovisande dokument 

ska förbli läsbara, lätt identifierbara och återsök-

ningsbara. 

  Sammanställda rutiner för att 

bestämma vad som saknas. 

Klargjorda dokument som 

möter standardens krav saknas. 

HL och HLC saknar en sammanställd rutin för att identifiera, förvara, skydda, be-

stämmas tid och för att rensa redovisade dokument. Vidare saknas en dokumenterad 

rutin som fastställer de styrmedel som behövs för att godkänna, granska och uppdatera 

dokument innan de ges ut. Det finns idag ingen som har ett tydligt  
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ansvar för att säkerställa att ändringar och rätt version finns på dokumenten samt att 

dessa förblir läsbara. Dock har verksamheterna samlat sina dokument på en gemen-

sam plats i sin databas som alla medarbetare har tillgång till. HL och HLC har identi-

fierat ett antal kvalitetsdokument som de delat upp i styrande och resultatdokument 

vars arkiveringslängd är i enlighet med svensk lagstiftning. 

5.3 Sammanfattning av gap-analyser krav 4, ledningssystem för 
kvalitet 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

4.1 Organisationen ska upprätta, dokumentera, införa 

och underhålla ett ledningssystem för kvalitet och 

ständigt förbättra systemets verkan enligt kraven i 

denna standard. 

  

 

 

Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-f uppnås. 

A Fastställa de processer som erfordras för systemet 

och ange hur processerna tillämpas i organisat-

ionen. 

  Delvis genomfört i processmo-

dellen i denna rapport. 

B Fastställa ordningsföljd för samverkan mellan 

processerna. 

  Delvis genomfört, dock måste 

mer arbete genomföras. 

C Fastställa de kriterier och metoder som erfordras 

för att säkerställa att processerna både fungerar 

och styrs på avsett sätt. 

  Processer är ej dokumenterade. 

D Säkerställa att de resurser och den information 

som erfordras för att säkerställa att processerna 

både fungerar och styrs på avsett sätt. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

E Övervaka, mäta när så är tillämpligt och analy-

sera processerna. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

F Vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma 

planerade resultat och ständiga förbättring av 

processerna. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

4.2.1 Kvalitetsledningssystemets dokumentation ska 

innefatta 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-d uppnås. 

A Dokumenterad kvalitetspolicy och dokumente-

rade kvalitetsmål. 

  Finns kvalitetspolicy, dock ej 

dokumenterade kvalitetsmål. 

B En kvalitetsmanual.   Arbetet med denna har påbör-

jats, dock möter denna ej stan-

dardens krav. 

C Dokumenterade rutiner och redovisade dokument 

som krävs enligt denna standard 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Dokument inklusive redovisande dokument som 

organisationen har fastlagt är nödvändiga för att 

säkerställa att processerna planeras, genomförs 

och styrs på ett verkningsfullt sätt. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

4.2.2 Organisationen ska upprätta och underhålla en 

kvalitetsmanual som anger 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

A Omfattningen av kvalitetsledningssystemet, in-

klusive detaljer om och motivering för eventuella 

uteslutningar (se 1.2) 

  Arbetet med denna har påbör-

jats, dock möter denna ej stan-

dardens krav. 

B De dokumenterade rutiner som har upprättats för 

kvalitetsledningssystemet eller hänvisningar till 

dessa rutiner 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C En beskrivning av samverkan mellan de processer 

som ingår i kvalitetsledningssystemet 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 
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4.2.3 De specificerande dokument som krävs enligt 

kvalitetsledningssystemet ska styras. Kvalitets-

ledningssystemets redovisande dokument är en 

speciell typ av dokument och de ska styras enligt 

de krav som anges i 4.2.4 En dokumenterad rutin 

ska upprättas för att fastställa de styrmedel som 

behövs för att: 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-f uppnås. 

A Godkänna dokument med avseende på lämplighet 

innan de ges ut. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Granska och efter behov uppdatera och på nytt 

godkänna dokument. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C Säkerställa att ändringar och gällande ändrings-

status hos dokument är angivna. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Säkerställa att rätt version av tillämpliga doku-

ment finns på de platser där de ska användas. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

E Säkerställa att dokument förblir läsbara och lätt 

identifierbara. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

F Säkra att dokument av yttre ursprung, som orga-

nisationen har fastlagt är nödvändiga oför plane-

ringen och praktiken av kvalitetsledningssyste-

met, är urskilda och att deras utsändning styrs. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

G Förhindra att oavsiktlig användning av föråldrade 

dokument och identifiera dem på lämpliga sätt, 

om de av något skäl ska bevaras. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

4.2.4 Framförda dokument upprättade för att visa 

ställda krav har utförts och att kvalitetslednings-

systemet fungerar på avsett sätt ska vara styrda. 

Företaget ska upprätta en dokumenterad rutin för 

att fastställa de styrmedel som krävs för att identi-

fiera, förvara, skydda, återsökta, bestämma arki-

veringstid för och gallra redovisande dokument. 

Redovisande dokument ska förbli lätt identifier-

bara och återsökningsbara. 

  Dokumenterade rutiner för att 

fastställa styrmedel saknas. 

Redovisade dokument som 

möter standardens krav saknas. 

Verksamheterna använder sig av en verksamhetsbeskrivning samt en kvalitetsmanual. 

Dessa innehåller en uttalad kvalitetspolicy, dock saknas uttalade kvalitetsmål, doku-

menterade rutiner, redovisande dokument samt en beskrivning över samverkan mellan 

processerna som ingår i det nuvarande kvalitetsledningssystemet. HL och HLC saknar 

en dokumenterad rutin för att identifiera, förvara, skydda, avgöra arkiveringstid och 

för att rensa redovisade dokument. Ytterligare saknas en sammanställd rutin som fast-

ställer de styrmedel som behövs för att godkänna, granska och uppdatera dokument 

innan de ges ut. Det finns idag ingen som har ett tydligt ansvar för att säkerställa att 

ändringar och rätt version finns på dokumenten samt att dessa förblir läsbara. Dock 

har verksamheterna samlat sina dokument på en gemensam plats i sin databas som 

alla medarbetare har tillgång till. HL och HLC har identifierat ett antal kvalitetsdoku-

ment som de delat upp i styrande och resultatdokument vars arkiveringslängd är i en-

lighet med svensk lagstiftning. 
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5.4 ISO 9001 krav 5, ledningens ansvar 

Organisationen ska säkerställa att ledningen tar de ansvar för organisationen som 

krävs. Ledning är den viktiga länken till att hela organisationen ska fungera enligt de 

krav som ISO standarden kräver. 

5.4.1 ISO 9001 allmänt krav 5.1, ledningens åtagande 

Ledningen ska visa på sitt åtagande då det gäller att analysera och införa kvalitetsled-

ningssystemet samt att ständigt förbättra det genom att informera organisationen om 

relevans av att både kundens krav och författningskrav uppfylls. Viktigt att se till så 

kvalitetspolicyn samt kvalitetsmålen är upprättade.  Ledningen ska säkerställa att re-

surser finns (SIS, 2009). 

Ledningens åtagande inom HL och HLC 

Vid varje nytt avtal eller offert säkerställs att resurser finns tillgängliga i form av 

transporter, personal, lokaler, kapacitet finns tillgänglig för bästa genomförande. HL 

och HLC följer svensk arbetsmiljölagstiftning.  

5.4.2 Gap-analys ledningens åtagande 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

5.1 Ledningen ska visa på sitt åtagande när det gäller 

att utreda och införa kvalitetsledningssystemet 

samt att ständigt förbättra detta genom att: 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

A Informera organisationen om betydelsen av att 

både kundkrav och författningskrav uppfylls. 

  Kraven kan kommuniceras 

tydligare. 

B Upprätta kvalitetspolicy.   Finns upprättad, möter dock ej 

standardens krav. 

C Säkerställa att kvalitetsmål är upprättade.   Finns idag ett allmänt kvali-

tetsmål, dock ej allmänna för 

att styra sina processer etc. 

D Genomföra ledningens genomgångar.   Genomförs i dagsläget i den 

omfattning som standarden 

kräver. 

E Säkerställa att resurser finns tillgängliga.   

 

Säkerställer idag genom fast 

anställd personal samt tillgång 

till extra personal enligt avtal 

med bemanningsföretag.  Dock 

inget systematiskt sätt att säkra 

kapacitet för transport, lokaler 

mm. 

Ledningen ska se över företagets ledningssystem för kvalitet med planerade mellan-

rum för att säkerställa systemets fortlöpande fallenhet, tillräcklighet och resultat. 

Granskningen ska innefatta värdering av möjligheter till förbättring och bedömning av 

behovet av ändringar i kvalitetsledningssystemet, medräknat kvalitetspolicy och kvali-

tetsmål. HL och HLC uppfyller vissa delar som exempelvis upprättandet av byggste-
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narna till ett kvalitetsledningssystem dock saknas ett systematiskt standardiserat arbet-

sätt för detta. Eftersom företagen inte utför några revisioner kan ingen information 

samlas som kan ligga till grund för ledningens genomgång dock sker en aktiv uppfölj-

ning av kundreaktioner då HL och HLC jobbar nära sina kunder. 

Verksamheterna har upprättat ett arbetssätt för att se statusen hos förebyggande och 

korrigerande åtgärder dock är detta arbetssätt inte standardiserat på ett sådant vis så att 

det uppfyller standardens krav, se ISO 9001 dokumentationskrav. Vidare behöver HL 

och HLC införa ett systematiskt arbetsätt för att arbeta utifrån standardens krav på 

ledningens genomgång. 

5.4.3 ISO 9001 krav 5.2, kundfokus 

Ledningen ska säkerställa att kunders krav fastställs och uppfylls med målet att öka 

kundtillfredsställelsen (SIS, 2009). 

Kundfokus hos HL och HLC 

Genom en personlig relation till sina kunder kan HL & HLC ge de logistiktjänster 

som kunderna efterfrågar. Snabba leveranser och logistiklösningar som anpassas efter 

varje unik kund är något HL och HLC är stolta över. Ständiga förbättringar genomförs 

utifrån kunders och samarbetspartners önskemål vilket bidrar till att göra verksamhet-

en ännu bättre. Alla medarbetare uppmanas att alltid göra sitt bästa och bidra till att 

hålla en hög kvalitets- och servicenivå.  

5.4.4 Gap-analys kundfokus 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

5.2 Högsta ledningen ska säkerställa att kundernas 

krav fastställs och uppfylls med målet att öka 

kundtillfredsställelsen (se 7.2.1 och 8.2.1) 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. Ingen stan-

dardisering undersökning ge-

nomförs. 

Då HL och HLCs ledning har en nära relation med sina leverantörer och kunder väljer 

de att sköta all kommunikation vid behov. De har inget standardiserat krav eller mål 

som varje gång handel sker ska uppfyllas. 

5.4.5 ISO 9001 krav 5.3, kvalitetspolicy 

Ledningen ska säkerställa att kvalitetspolicyn är rätt anpassad för syftet i organisat-

ionen. Den ska innefatta ett åtagande att uppfylla krav och ständigt förbättra kvalitets-

ledningssystemet. Policyn ska ge förutsättningar för att upprätta sina kvalitetsmål. 

Medarbetare inom organisationen ska meddelas policyn och få förståelse (SIS, 2009). 

Kvalitetspolicy hos HL och HLC 

Leveranser och logistiklösningar anpassas efter varje unik kund. Förbättringar genom-

förs utifrån kunders och samarbetspartners önskemål vilket bidrar till att förbättra 

verksamheternas levererade kvalité.  
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5.4.6 Gap-analys kvalitetspolicy 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

5.3 Högsta ledningen ska säkerställa att kvalitetspoli-

cyn: 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

A Är anpassad för organisationens syfte.   Uppfyller standardens krav. 

B En förpliktelse att fullgöra krav och att alltid 

förbättra kvalitetsledningssystemet. 

  Åtaganden kan utvecklas. 

C Utgångspunkter för att formulera och se över 

kvalitetsmål. 

  Ger förutsättningar, om åta-

ganden och processer utveck-

las/identifieras kan kvalitetspo-

licyn bli tydligare. 

D Meddelas till och förstås av organisationen.   Kvalitetspolicyn är tydlig och 

enkel att förstå av organisat-

ionens medlemmar. 

E Granskas med hänsyn till fortsatt lämplighet.   Denna uppdateras. 

HL och HLC har en påbörjad kvalitetspolicy som nästintill uppfyller standardens 

krav. Den är väl anpassad efter organisationens syfte och är väl dokumenterad och 

implementerad hos de anställda. 

5.4.7 ISO 9001 krav 5.4, planering 

En väl detaljerad planering ska ligga till grund för ett arbete mot ett standardiserat sätt 

att planera och leda sin verksamhet. Med noggrann planering kan företagen enklare 

arbete med sin kvalitet, personal, kommunikation etc.  

5.4.8 ISO 9001 allmänt krav 5.4.1, kvalitetsmål 

Ledningen ska övervaka kvalitetsmålen så att de upprättas för relevanta funktioner 

och nivåer inom företaget. Dessa ska vara mätbara och stämma överrens med policyn 

(SIS, 2009). 

Kvalitetsmål hos HL och HLC 

 
Ambitionen är hög hos ledningen på företaget att de ska finnas kvalitetsmål som ska 

uppfyllas. Dessa mål är formulerade på ett övergripande sett i dagsläget med ambit-

ionen om att de ska bli mer detaljerade och uppfyllas.  

5.4.9 Gap-analys kvalitetsmål 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

5.4.1 Ledningen ska säkra att kvalitetsmål, inklusive de 

som erfordras för att uppfylla krav på produkt (se 

7.1 a), utförs för väsentliga funktioner och nivåer 

inom organisationen. Dessa ska vara mätbara och 

stämma överens med kvalitetspolicyn. 

  Ett allmänt kvalitetsmål finns 

övergripande. Arbetet med mål 

på olika funktioner/nivåer bör 

identifieras och utvecklas. 

Kvalitetsmål bör uttalas tydli-

gare och identifieras. 
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Verksamheternas kvalitetsmål är i dagsläget satta för varje enskilt uppdrag som HL 

och HLC utför. Ett gemensamt övergripande kvalitetsmål bör sättas för alla uppdrag 

som bidrar till att öka förståelsen och hjälpa folk att samarbete för att uppnå detta satta 

mål. 

5.4.10 ISO 9001 krav 5.4.2, planering av ledningssystem för kvalitet 

Ledningen ska säkerställa att planering av kvalitetsledningssystemet görs med avsikt 

att uppfylla de krav som ställs i målen samt kraven i 4.1 (SIS, 2009). 

Planering av ledningssystem för kvalitet hos HL och HLC 

 
Då målen i företaget ännu inte är skrivna på ett mätbart och detaljerat sätt har arbetet 

ännu inte kommit igång kring detta. Det finns en vision om hur det vill arbeta med 

detta, det ska bara komma igång. 

5.4.11 Gap-analys planering av ledningssystem för kvalitet  

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

5.4.2 Högsta ledningen ska säkerställa att,    Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-b uppnås. 

A Planeringen av kvalitetsledningssystemet görs 

med avsikt att uppfylla både de krav som ställs i 

4.1 och kvalitetsmålen. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Följden hos ledningssystemet bevaras när änd-

ringar i systemet planeras och införs. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

5.4.12 ISO 9001 krav 5.5, ansvar, befogenheter och kommunikation 

Organisationen ska säkerställa att rätt personal med den kompetens som arbetet krä-

ver. Kommunikation ska ske på ett sådant sätt att den inte ska gå att missförstå. 

5.4.13 ISO 9001 krav 5.5.1, ansvar och befogenheter 

Ledningen ska säkerställa att ansvar och befogenheter är definierade och kommunice-

rade inom organisationen (SIS, 2009).  

Ansvar och befogenheter hos HL och HLC 

I HL och HLC kvalitetshandbok och på sin websida beskriver verksamheterna fast-

slagna roller och befogenheter för nyckelpersoner inom organisationerna. Eftersom 

HL och HLC är utformade för att vara platta och transparenta vet verksamheternas 

medarbetare vad respektive medarbetare arbetar med och dess befogenheter. Detta är 

även kommunicerat inom organisationerna. 
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5.4.14 Gap-analys ansvar och befogenheter 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

5.5.1 Högsta ledningen ska säkerställa att ansvar och 

befogenheter är definierade och kommunicerade 

inom organisationen 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

Ett tydligare sätt att förmedla ansvar och befogenheter bör skrivas ner och dokument-

eras på ett sådant sätt att alla kan läsa och förstå sitt ansvar och befogenheter. 

5.4.15 ISO 9001 krav 5.5.2, ledningens representant 

Högsta ledningen ska välja ut en representant i organisationens ledning som oavsett 

annat ansvar ska ha ansvar och befogenheter som innefattar att säkerställa att de pro-

cesser som krävs för kvalitetsledningssystemet upprättas, införs och underhålls. 

Denne person ska kontinuerligt ha kontakt med ledningen om kvalitetsledningssyste-

mets funktion och om behov av utveckling krävs. Individen ska även säkerställa att 

kännedom om kundkrav genomlyser hela organisationen (SIS, 2009). 

Ledningens representant hos HL och HLC 

Verksamheterna har idag inte någon uttalad person för detta område och arbetar efter 

att det ligger i varje medarbetares arbetsuppgift att säkerställa att företagets processer 

fungerar väl. Då en medarbetare identifierar ett förbättringsbehov kontaktar denna 

berörd personal som tar detta vidare. Eftersom verksamheten har ett begränsat antal 

medarbetare och kontakt mellan medarbetare och ledning är enkel att upprätta sker en 

kontinuerlig rapportering till verksamheternas ledning. 

5.4.16 Gap-analys ledningens representant 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

5.5.2 Högsta ledningen ska utse en medlem av organi-

sationens ledning som oavsett annat ansvar ska ha 

ansvar och befogenheter som innefattas. 

   Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

A Säkerställa att de processer som erfordras för 

kvalitetsledningssystemet upprättas, införs och 

underhålls. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Till högsta ledningen rapportera om kvalitetsled-

ningssystemets funktion och behov av förbätt-

ring. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C Säkerställa att medvetenheten om kundkrav be-

främjas i hela organisationen. 

  Organisationen är mindre och 

platt och kommunikation sker 

mellan medarbetarna. Dock 

finns inget systematiskt arbets-

sätt för detta. 

På HL och HLC är det i nuläget ingen som aktivt arbetare med att all information ska 

nå ut till alla anställda. Ett systematiskt arbetssätt där en person har ansvaret att under-

rätta ledningen och säkerställa att saker upprättas saknas. 
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5.4.17 ISO 9001 krav 5.5.3, intern kommunikation 

Ledningen ska säkerställa att passande processer skapas för överföring av information 

inom organisationen och att kommunikationen sker med aspekt på ledningssystemets 

funktion (SIS, 2009). 

Intern kommunikation hos HL och HLC 

Ledningen genomför regelbundna möten med sina chaufförer och lagerarbetare. Dia-

log om drift och andra typer av operativa frågor mellan berörd personal, trafikledning 

och chaufförer sker löpande. Utöver detta finns även informationstavlor uppsatta där 

även en viss typ av tvåvägskommunikation sker. Löpande avstämningar av respektive 

kunduppdrag sker både internt och av företagsledningen tillsammans med kunderna. 

Vid behov dokumenteras även dessa möten. Dagliga avstämningar sker direkt mellan 

de som arbetar inom HLC och HL på olika typer av 3PL uppdrag. Varje arbetsdag har 

verksamheterna ett informationsmöte klockan 09:00-09:30. Det mesta av verksamhet-

ernas interna kommunikation sker via e-post eller på plats inom verksamheternas lo-

kaler. Om detta inte är möjligt används telefoni. 

5.4.18 Gap-analys intern kommunikation 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

5.5.3 Högsta ledningen ska säkerställa att lämpliga 

processer upprättas för kommunikation inom 

organisationen och att kommunikation sker i 

fråga om kvalitetsledningssystemets funktion. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

I mindre företag når oftast all information ut till alla på ett eller annat sätt utan att de 

egentligen har uttalats. Det är lätt hänt att information förvrängs och blir vilseledande. 

Det är då extra viktigt att säkerställa att ledningen ger ut informationen på ett syste-

matiskt sätt så det är enkelt att förstå och veta när informationen väl kommer fram. 

5.4.19 ISO 9001 allmänt krav 5.6, ledningens genomgång 

Ledningen ska gå igenom organisationens ledningssystem för kvalitet med planerade 

intervall för att säkerställa systemets fortlöpande lämplighet, tillräcklighet och verkan 

5.4.20 ISO 9001 5.6.1, ledningens genomgång 

Ska innefatta granskning av möjligheter till förbättring och värdering av behovet av 

ändringar i kvalitetsledningssystemet, medräknat kvalitetspolicy och kvalitetsmål 

(SIS, 2009).  

Ledningens genomgång hos HL och HLC 

 
HL och HLCs ledning har kontinuerliga möten där genomgång kring nuläget och 

eventuella förbättringar diskuteras. De är mest generella saker som tas upp och aktu-

ella problem.  
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5.4.21 Gap-analys ledningens genomgång 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

5.6.1 Högsta ledningen ska gå igenom organisationens 

ledningssystem för kvalitet med planerade inter-

vall för att säkerställa systemets fortlöpande 

lämplighet, tillräcklighet och verkan. Gransk-

ningen ska innefatta värdering utsikter till förbätt-

ring och värdering av behovet av ändringar i 

kvalitetsledningssystemet, medräknat kvalitetspo-

licy och kvalitetsmål. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

De arbetar ännu inte på ett systematiskt sätt med sina genomgångar. Rutiner för detta 

bör lämpligen fastställas och följas. 

5.4.22 ISO 9001 krav 5.6.2, underlag för genomgång 

Detta ska innehålla resultat av revisioner, kundreaktioner, processers prestanda och 

överrensstämmelse med ställda krav. Det ska även innehålla uppföljning av åtgärder 

beslutade vid ledningens tidigare genomgångar samt förändringar som kan påverka 

och förbättra kvalitetsledningssystemet (SIS, 2009). 

Underlag för genomgång hos HL och HLC 
De åtgärder som HL och HLC vidtagit för att förbättra något har dokumenterats finns 

som underlag hur detta ska genomföras. Företagen är medvetna om underlagen för de 

nedan nämnda kraven men har ännu inget systematiskt sätt för detta. De har små in-

terna sätt som de vet fungerar och har därför inte känt att det varit nödvändigt att ha 

underlag för dessa. 

5.4.23 Gap-analys underlag för genomgång 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

5.6.2 Underlag för ledningens genomgång ska innefatta 

information om 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

A Resultat av revisioner.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Kundreaktioner.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C Processers prestanda och produkters överrens-

stämmelse med ställda krav. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Status hos förebyggande och korrigerande åtgär-

der. 

  Viss uppföljning finns, dock 

möter ej standardens krav. 

E Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens 

tidigare genomgångar. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

F Förändringar som skulle påverka kvalitetsled-

ningssystemet. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

G Rekommendationer till förbättringar.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

HL och HLC bör införa dokumentation på ovan krav. Vissa protokoll från möten 

finns och tas upp, men inget standardiserat arbetsätt följs.  
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5.4.24 ISO 9001 krav 5.6.3, resultat av genomgång 

Resultaten från ledningens genomgång ska innefatta beslut och åtgärder som rör för-

bättring av verkan hos kvalitetsledningssystemet och dess processer samt av produkter 

som kunden satt krav på. Även behov av resurser ska ses över (SIS, 2009). 

Resultat av genomgång hos HL och HLC 

 
Då inga direkta underlag för genomgången finns i nuläget är det svårt att tydligt defi-

niera resultaten med. De förekommer dialoger mellan kunder och leverantörer då de 

uppkommer frågor eller problem. Dessa dialoger löser ofta problemen snabbt och 

enkelt vilket innebär att de inte anser att det är nödvändigt att dokumentera och lägga 

någon vikt vid att skapa någon form av standardrutin.  

5.4.25 Gap-analys resultat av genomgång 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

5.6.3 Resultaten från ledningens genomgång ska inne-

fatta beslut och åtgärder som rör 

   Ska uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

A Förbättring av verkan hos kvalitetsledningssy-

stemet och dess processer. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Förbättring av produkt med hänsyn till kunders 

krav. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C Behov av resurser.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

Viss dokumentation bör upprättas och användas för att enkelt kunna se tillbaka över 

vad som sagts och beslutats. 
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5.5 Sammanfattning av gap-analyser krav 5, ledningens genom-
gång 

5.1 Högsta ledningen ska bevisa  sitt åtagande vad 

gäller att framställa och införa kvalitetslednings-

systemet samt att ständigt förbättra dess verkan 

genom att: 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

A Informera organisationen om betydelsen av att 

både kundkrav och författningskrav uppfylls. 

  Kraven kan kommuniceras 

tydligare. 

B Upprätta kvalitetspolicy.   Finns upprättad, möter dock ej 

standardens krav. 

C Säkerställa att kvalitetsmål är upprättade.   Finns idag ett allmänt kvali-

tetsmål, dock ej allmänna för 

att styra sina processer etc. 

D Genomföra ledningens genomgångar.   Genomförs i dagsläget i den 

omfattning som standarden 

kräver. 

E Säkerställa att resurser finns tillgängliga.   

 

Säkerställer idag genom fast 

anställd personal samt tillgång 

till extra personal enligt avtal 

med bemanningsföretag.  Dock 

inget systematiskt sätt att säkra 

kapacitet för transport, lokaler 

mm. 

5.2 Högsta ledningen ska säkerställa att kundernas 

krav fastställs och uppfylls med målet att öka 

kundtillfredsställelsen (se 7.2.1 och 8.2.1) 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. Ingen stan-

dardisering undersökning ge-

nomförs. 

5.3 Högsta ledningen ska säkerställa att kvalitetspoli-

cyn: 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

A Är anpassad för organisationens syfte.   Uppfyller standardens krav. 

B Innefattar ett åtagande att uppfylla krav och att 

ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet. 

  Åtaganden kan utvecklas. 

C Ger förutsättningar för att upprätta och se över 

kvalitetsmål. 

  Ger förutsättningar, om åta-

ganden och processer utveck-

las/identifieras kan kvalitetspo-

licyn bli tydligare. 

D Meddelas till och förstås av organisationen.   Kvalitetspolicyn är tydlig och 

enkel att förstå av organisat-

ionens medlemmar. 

E Granskas med hänsyn till fortsatt lämplighet.   Denna uppdateras. 

5.4.1 Ledningen ska säkra att kvalitetsmål, inklusive de 

som krävs för att utföra krav på produkt (se 7.1 

a), upprättas för väsentliga uppgifter och nivåer 

inom företaget. Kvalitetsmålen ska vara mätbara 

och stå i överrensstämmelse med kvalitetspoli-

cyn. 

  Ett allmänt kvalitetsmål finns 

övergripande. Arbetet med mål 

på olika funktioner/nivåer bör 

identifieras och utvecklas. 

Kvalitetsmål bör uttalas tydli-

gare och identifieras. 

5.4.2 Högsta ledningen ska säkerställa att,    Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-b uppnås. 

A Planeringen av kvalitetsledningssystemet görs 

med avsikt att uppfylla både de krav som ställs i 

4.1 och kvalitetsmålen. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Följden hos kvalitetsledningssystemet bevaras 

när förändringar i detta system planeras och bör-

jas använda. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 
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5.5.1 Högsta ledningen ska säkerställa att ansvar och 

befogenheter är definierade och kommunicerade 

inom organisationen 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

5.5.2 Högsta ledningen ska utse en medlem av organi-

sationens ledning som oavsett annat ansvar ska ha 

ansvar och befogenheter som innefattas. 

   Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

A Säkerställa att de processer som erfordras för 

kvalitetsledningssystemet upprättas, införs och 

underhålls. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Till högsta ledningen rapportera om kvalitetsled-

ningssystemets funktion och behov av förbätt-

ring. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C Säkerställa att medvetenheten om kundkrav be-

främjas i hela organisationen. 

  Organisationen är mindre och 

platt och kommunikation sker 

mellan medarbetarna. Dock 

finns inget systematiskt arbets-

sätt för detta. 

5.5.3 Högsta ledningen ska säkerställa att lämpliga 

processer upprättas för kommunikation inom 

organisationen och att kommunikation sker i 

fråga om kvalitetsledningssystemets funktion. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

5.6.1 Högsta ledningen ska gå igenom organisationens 

ledningssystem för kvalitet med planerade inter-

vall för att säkerställa systemets fortlöpande 

lämplighet, tillräcklighet och verkan. Genom-

gången ska innefatta bedömning av möjligheter 

till förbättring och bedömning av behovet av 

ändringar i kvalitetsledningssystemet, inklusive 

kvalitetspolicy och kvalitetsmål. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

5.6.2 Underlag för ledningens genomgång ska innefatta 

information om 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

A Resultat av revisioner.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Kundreaktioner.   Viss uppföljning finns, dock ej 

enligt standardens krav. 

C Processers prestanda och produkters överrens-

stämmelse med ställda krav. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Status hos förebyggande och korrigerande åtgär-

der. 

  Viss uppföljning finns, dock 

möter ej standardens krav. 

E Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens 

tidigare genomgångar. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

5.6.3 Resultaten från ledningens genomgång ska inne-

fatta beslut och åtgärder som rör 

   Ska uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

A Förbättring av verkan hos kvalitetsledningssy-

stemet och dess processer. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Förbättring av produkt med hänsyn till kunders 

krav. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C Behov av resurser.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

Ledningen har upprättat kvalitetspolicy samt kvalitetsmål för respektive företag. Vi 

anser dock att kvalitetsmålen borde vara satta för hela organisationen. I nuläget har 

man endast specifika mål för varje uppdrag man utför efter vilka krav kunden sätter. 
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Ledningen har även säkerställt att resurser finns för att uppfylla dessa genom att ha 

fast anställd personal och upprättade avtal med bemanningsföretag för att säkra upp 

plötsliga kapacitetsvariationer. Vidare säkerställs vid varje nytt avtal att resurser i 

form av transporter, personal, lokaler, kapacitet finns tillgängligt för bästa genomfö-

rande. HL och HLC följer svensk arbetsmiljölagstiftning. Genom detta arbetssätt an-

ser vi att kundfokus enligt ISO 9001 bör vara uppfyllt. Vidare är verksamheternas 

kvalitetspolicy bra utformad gentemot deras syfte och ger förutsättningar för att upp-

rätta kvalitetsmål. 

Eftersom verksamheterna inte tydligt definierat sina processer och dess samband har 

ingen i organisationen utsetts med ansvar och befogenheter för att säkerställa verk-

samheternas processers kvalitet. Pga. detta finns inte någon uttalad person som driver 

denna fråga eller är ansvarig för att rapportera till ledningen om kvalitetsledningssy-

stemets funktion, om förbättringar behövs eller för att säkerställa medvetenhet att 

kundkrav genomlyser hela organisationen. Dock har både HL och HLC en platt, 

transparent organisation vars kvalitetsproblem tas om hand på plats och ofta i kontakt 

med någon ur ledningen. Eftersom organisationen är liten är det även troligt att med-

arbetarna är medvetna om kundkrav som exempelvis leveransprecision, saldokvalitet 

och transportkvalitet även om detta inte är uttalat genom exempelvis olika typer av 

målformuleringar. Ledningen har säkerställt lämpliga processer för intern kommuni-

kation. Befogenheter och ansvarsområden för nyckelpersoner inom ledningen kom-

municeras via företagens kvalitetshandbok såväl som via deras webbplats.  

Högsta ledningen ska gå igenom företagens ledningssystem för kvalitet med plane-

rade mellanrum för att säkra systemets fortlöpande kapacitet, tillräcklighet och ver-

kan. Granskningen ska omfatta bedömning av möjligheter till förbättring och bedöm-

ning av behovet av ändringar i kvalitetsledningssystemet, medräknat kvalitetspolicy 

och kvalitetsmål. HL och HLC uppfyller vissa delar som exempelvis upprättandet av 

byggstenarna till ett kvalitetsledningssystem dock saknas ett systematiskt standardise-

rat arbetsätt för detta. Eftersom företagen inte utför några revisioner kan ingen in-

formation samlas som kan ligga till grund för ledningens genomgång dock sker en 

aktiv uppföljning av kundreaktioner då HL och HLC jobbar nära sina kunder. 

Verksamheterna har upprättat ett arbetssätt för att se statusen hos förebyggande och 

korrigerande åtgärder dock är detta arbetssätt inte standardiserat på ett sådant vis så att 

det uppfyller standardens krav, se ISO 9001 dokumentationskrav. Vidare behöver HL 

och HLC införa ett systematiskt arbetssätt för att arbeta utifrån standardens krav på 

ledningens genomgång. 
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5.6 ISO 9001 allmänt krav 6, obligatoriska förfaranden 

För att uppfylla ISO standardens krav ska organisationen fastställa att kraven på kvali-

tetsledningssystemet följs, personal med rätt kompetens infinner sig samt att infra-

struktur och miljö håller en god standard. 

5.6.1 ISO 9001 krav 6.1, krav på kvalitetsledningssystem 

Organisationen ska bestämma behovet av och erbjuda de resurser som kan behövas 

för att upprätta och ge underhåll till kvalitetsledningssystemet och ständigt förbättra 

dess verkan. Öka kundtillfredsställelsen genom att fullgöra kunders krav. 

Krav på kvalitetsledningssystem hos HL och HLC 

 
En god relation med kunden är en av ledstjärnorna hos HL och HLC. Företagen för-

söker alltid att uppfylla kundernas krav samt gärna överträffa dem. Idag finns inget 

uttalat kvalitetsledningssystem på företagen utan de är mer outtalade regler och nor-

mer som gäller. 

5.6.2 Gap-analys krav på kvalitetsledningssystem 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

6.1 Företaget ska fastlägga behovet av och erbjuda de 

resurser som krävs för att 

  Organisationen arbetar med att 

öka kundtillfredsställelsen 

dock saknas ett systematiskt 

arbetssätt för detta. 

A Formulera och ge underhåll till kvalitetslednings-

systemet och att alltid förbättra dess verkan. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Öka kundtillfredsställelsen genom att uppfylla 

kunders krav. 

  Krav identifieras tillsammans 

med kund och uppföljning sker 

vid kontakt. 

Organisationen ska fastställa behovet av och tillhandahålla de resurser som behövs för 

att upprätta och underhålla kvalitetsledningssystemet och att ständigt förbättra dess 

verkan och öka kundtillfredsställelsen genom att uppfylla kundernas krav. Eftersom 

HL och HLC inte arbetar efter något standardiserat och fastställt kvalitetsledningssy-

stem har ännu inte rutiner för att säkerställa systemets lämplighet, tillräcklighet och 

verkan utformats. Därför sker en begränsad bedömning av möjligheter till detta samt 

förbättring och bedömning av behovet av ändringar i systemet, kvalitetspolicyn och 

kvalitetsmålen. Dock använder sig företagen av ett kvalitetsledningssystem som har 

växt och breddats i takt med verksamheternas tillväxt tydliga rutiner saknas för dessa 

delar då ledningen arbetat med dessa delar då ett behov har uppmärksammats. Un-

derlag för genomgång och resultat enligt ISO 9001 saknas i dagsläget. 

5.6.3 ISO 9001 allmänt krav 6.2, personalresurser  

Organisationen ska fastställa att personal med rätt kompetens arbetar för att skapa en 

så bra organisation som möjligt. 



Resultat och analys 

43 

 

5.6.4 ISO 9001 krav 6.2.1, allmänt 

Personal som utför arbete som påverkar överrensstämmelsen med krav på produkt ska 

vara kompetent, baserat på lämplig teoretisk och praktiskt utbildning, färdigheter och 

erfarenhet (SIS, 2009). 

Allmänt hos HL och HLC 
För HL och HLC är det viktigt att rätt kompetens infinner sig på företaget. Med hjälp 

av kontraktsskrivning och väl genomförd rekrytering säkerställer man att det är rätt 

person på rätt arbetsplats.  

5.6.5 Gap-analys allmänt 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

6.2.1 Personal som utför arbete som påverkar överrens-

stämmelse med krav på produkt ska vara kompe-

tent, baserat på lämplig teoretisk och praktisk 

utbildning, färdigheter och erfarenheter. 

  Detta säkerställs vid kontrakts-

skrivning och vid rekrytering. 

 

Vid rekrytering av nya medarbetare är det viktigt att personen har rätt kompetens för 

det arbete denne ska utföra. Vid inhyrning av personal skrivs kontrakt som ska garan-

tera att allting ska gå rätt till.  

5.6.6 ISO 9001 krav 6.2.2, kompetens, praktisk utbildning och med-
vetenhet 

Organisationen ska fastställa krav på kompetens hos de medarbetare som utför arbete 

som påverkar kravet på en produkt, när det så är tillämpligt genomföra praktisk ut-

bildning eller vidta andra åtgärder för att uppnå rätt kompetensnivå. En utvärdering 

ska sedan ske av detta och säkerställa att medarbetarna är medvetna om relevansen 

och hur de bidrar till att kvalitetsmålen uppfylls. All denna dokumentation kring teori, 

praktik, färdigheter och erfarenheter ska bevaras (SIS, 2009). 

Kompetens, praktisk utbildning och medvetenhet hos HL och HLC 

En medarbetare från ledningen informerar den nyanställde om företagets verksamhet, 

vilka tjänster som verksamheten utför samt vilka dess kunder och samarbetspartner är 

och de krav de ställer på organisationen. Vidare informeras om företagets policy och 

arbetssätt då det gäller kvalitets-, miljö, och säkerhetsarbete. Den nyanställde får 

också information om arbetstider, tidsredovisning, säkerhets- och skyddsregler som 

skall följas. Företaget utser vidare en handledare som ansvarar för att den nyanställde 

får korrekt information och utbildning i samband med sin nya arbetsuppgift. En med-

arbetare från ledningen utför löpande tillsammans med berörd medarbetare uppfölj-

ning, utvärdering och avstämning för att säkerställa att arbetsuppgifter och uppdrag 

utförs på ett korrekt vis. 

Arbetsledningen genomför kontinuerliga avstämningar om respektive medarbetare 

och dess prestationer, detta för att säkerställa att de innehar rätt kompetens, presterar 
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väl och utvecklas. Om en medarbetares arbetsuppgifter förändras blir denne informe-

rad och upplärd om vilka krav, behov och förväntningar verksamheterna har på indi-

viden. Vid ett eventuellt utvecklingsbehov hos medarbetaren planeras och genomförs 

utbildningen internt eller externt via verksamheternas kunder eller samarbetspartners 

beroende på utbildningsbehovet. 

Vid en nyrekrytering och anställning av personal eller bemanning inom någon av 

verksamheterna kontrolleras och säkerställs att dessa personer besitter nödvändig ut-

bildning och kompetens för att lösa sina arbetsuppgifter. Med varje anställd upprättas 

ett anställningsavtal där det tydligt framgår vilka arbetsuppgifter medarbetaren skall 

utföra. Verksamheterna har även upprättade avtal med olika lokala bemanningsföre-

tag. 

5.6.7 Gap-analys kompetens, praktisk utbildning och medvetenhet 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

6.2.2 Organisationen ska   Organisationerna behöver 

utveckla nedanstående steg c-e 

för att uppnå standardens krav. 

A Fastställa krav på kompetens för de medarbetare 

som utför arbete som påverkar överrensstäm-

melse med krav på produkt. 

  Arbetsbeskrivningar med an-

svar, befogenheter och uppgift 

saknas. 

B När så är tillämpligt genomföra praktiskutbild-

ning eller vidta andra åtgärder för att uppnå den 

nödvändiga kompetensen. 

  Sker kontinuerligt då behov 

identifierats inom verksamhet-

erna. 

C Utvärdera verkan av de vidtagna åtgärderna.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Säkra att personalen är medveten om relevansen 

och angelägenheten av egna aktiviteter och hur de 

själva ger insats till att kvalitetsmålen nås upp till. 

  Kvalitetsmål ej upprättade, 

finns idag inget systematisk 

arbetssätt för detta. 

E Bevara tillämpning dokumentation över teoretisk 

och praktisk utbildning, färdigheter och erfaren-

het (se 4.2.4). 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

Både HL och HLC ställer krav på sina medarbetare utifrån relevant yrkesområde, en 

lastbilschaufför HL måste exempelvis kunna möta företagets krav på servicenivå vid 

kundbemötande och yrkeskunnande vid hantering och lastning/lossning av transport-

fordonet. I dagsläget är dock många av HL och HLC krav outtalade och inte doku-

menterade.  

Verksamheternas ledning arbetar nära sina medarbetare och vid en eventuell kompe-

tensutveckling diskuteras detta för att säkerställa rätt kompetensnivå hos medarbeta-

ren. Verksamheterna behöver dokumentera sina krav samt information kring teori, 

praktik, färdigheter och erfarenheter som krävs och förväntas uppnås av medarbetare 

inom verksamheterna. 
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5.6.8 ISO 9001 krav 6.3, infrastruktur 

Organisationen ska säkerställa att behovet av byggnader, utrustning och stödtjänster 

överensstämmer med de krav och mål man satt upp (SIS, 2009).  

Infrastruktur hos HL och HLC 

HLs och HLCs fastighet och området är avskilt från allmänheten med hjälp av stäng-

sel. Inpassering sker genom grindar som öppnas med passerkort eller vid grinden pla-

cerad porttelefon. Samtliga besökare till verksamheten ska anmäla sig. Bevakning av 

fastigheten och det stängslade området sker med hjälp av ett externt bevakningsföre-

tag. HLs och HLCs lokaler är utrustade med sprinklersystem, utplacerad brandsläck-

ningsutrustning och ett brandlarm som är kopplat direkt till SOS Alarm. All personal 

som hanterar farligt gods innehar fullgod ADR-utbildning. HL och HLC anskaffar 

och förser sin personal med nödvändiga skyddskläder och utrustning för säker och 

laglig hantering av farligt gods. 

5.6.9 Gap-analys infrastruktur 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

6.3 Organisationen ska fastställa behovet av, tillhan-

dahålla och underhålla den infrastruktur som 

erfordras för att uppnå överrensstämmelse med 

krav på produkt. Infrastrukturen innefattas i till-

lämplig omfattning 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

A Byggnader, arbetsutrymme och tillhörandeför-

sörjningssystem. 

  Avtal finns upprättade. 

B Utrustning (både hårdvara och mjukvara)   Stödtjänster finns, bla service-

kontrakt hos Volvo lastvagnar. 

C Stödtjänster (inom områden som transporter, 

kommunikation eller informationssystem) 

  IT-system finns som stöd. 

HL och HLC arbetar för att ha en god infrastruktur.  Förbättringsarbete finns och de 

försöker hela tiden se över vad som är aktuellt och nödvändigt. Ännu når de inte upp 

till de krav som standarden kräver, men de har ett väl påbörjat underlag att bygga vi-

dare på. 

5.6.10 ISO 9001 krav 6.4, verksamhetsmiljö 

Organisationen ska fastställa och styra den verksamhetsmiljö som erfordras för att 

åstadkomma överrensstämmelse med krav på produkt (SIS, 2009). 

Verksamhetsmiljö hos HL och HLC 

Verksamheternas olika funktioner är uppdelade och avskilda ifrån varandra för att 

säkerställa en fungerande arbetsmiljö. Exempelvis är kontorspersonalens arbetsplatser 

uppdelade efter funktion. Företagens verksamhetsmiljö uppfyller och styrs av arbets-

miljölagen.  
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5.6.11 Gap-analys verksamhetsmiljö 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

6.4 Organisationen ska fastställa och styra den verk-

samhetsmiljö som erfordras för att åstadkomma 

överrensstämmelse med krav på produkt. 

  Uppfyller standardens krav. 

HL och HLC har en god verksamhetsmiljö. De behöver se över standarden och ut-

veckla enligt kraven. De är på god väg här och är nästan framme vid steget att fort-

sätta jobba med ständiga förbättringar för att bibehålla det som fungerar. 
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5.7 Sammanfattning av gap-analyser krav 6, obligatoriska för-
faranden 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

6.1 Organisationen ska fastställa behovet av och 

tillhandahålla de resurser som erfordras för att 

  Organisationen arbetar med att 

öka kundtillfredsställelsen 

dock saknas ett systematiskt 

arbetssätt för detta. 

A Upprätta och underhålla kvalitetsledningssyste-

met och att ständigt förbättra dess verkan. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Öka kundtillfredsställelsen genom att uppfylla 

kunders krav. 

  Krav identifieras tillsammans 

med kund och uppföljning sker 

vid kontakt. 

6.2.1 Personal som utför arbete som påverkar överrens-

stämmelse med krav på produkt ska vara kompe-

tent, baserat på lämplig teoretisk och praktisk 

utbildning, färdigheter och erfarenheter. 

  Detta säkerställs vid kontrakts-

skrivning och vid rekrytering. 

6.2.2 Organisationen ska   Organisationerna behöver 

utveckla nedanstående steg c-e 

för att uppnå standardens krav. 

A Fastställa krav på kompetens för de medarbetare 

som utför arbete som påverkar överrensstäm-

melse med krav på produkt. 

  Arbetsbeskrivningar med an-

svar, befogenheter och uppgift 

saknas. 

B När så är tillämpligt genomföra praktiskutbild-

ning eller vidta andra åtgärder för att uppnå den 

nödvändiga kompetensen. 

  Sker kontinuerligt då behov 

identifierats inom verksamhet-

erna. 

C Utvärdera verkan av de vidtagna åtgärderna.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Säkerställa att personalerna är medvetna om 

betydelsen av egna aktiviteter och hur de själva 

ger bidrag till att kvalitetsmålen uppnås. 

  Kvalitetsmål ej upprättade, 

finns idag inget systematisk 

arbetssätt för detta. 

E Bevara tillämpning dokumentation över teoretisk 

och praktisk utbildning, färdigheter och erfaren-

het (se 4.2.4). 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

6.3 Organisationen ska bestämma behovet av, till-

handahålla och stödja den infrastruktur som er-

fordras för att uppnå överrensstämmelse med 

krav på produkt. Infrastrukturen innefattas i till-

lämplig omfattning 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

A Byggnader, arbetsutrymme och tillhörandeför-

sörjningssystem. 

  Avtal finns upprättade. 

B Utrustning (både hårdvara och mjukvara)   Stödtjänster finns, bla service-

kontrakt hos Volvo lastvagnar. 

C Stödtjänster (inom områden som transporter, 

kommunikation eller informationssystem) 

  IT-system finns som stöd. 

6.4 Organisationen ska fastställa och styra den verk-

samhetsmiljö som erfordras för att åstadkomma 

överrensstämmelse med krav på produkt. 

  Uppfyller standardens krav. 
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Organisationen ska bestämma behovet av och erbjuda de resurser som behövs för att 

upprätta och stödja kvalitetsledningssystemet och att jämt förbättra dess verkan och 

öka kundtillfredsställelsen genom att uppfylla kundernas krav. Eftersom HL och HLC 

inte arbetar efter något standardiserat och fastställt kvalitetsledningssystem har ännu 

inte rutiner för att säkerställa systemets lämplighet, tillräcklighet och verkan utfor-

mats. Därför sker en begränsad bedömning av möjligheter till detta samt förbättring 

och bedömning av behovet av ändringar i systemet, kvalitetspolicyn och kvalitetsmå-

len. Dock använder sig företagen av ett kvalitetsledningssystem som har växt och 

breddats i takt med verksamheternas tillväxt tydliga rutiner saknas för dessa delar då 

ledningen arbetat med dessa delar då ett behov har uppmärksammats. Underlag för 

genomgång och resultat enligt ISO 9001 saknas i dagsläget. 

Både HL och HLC ställer krav på sina medarbetare utifrån relevant yrkesområde, en 

lastbilschaufför HL måste exempelvis kunna möta företagets krav på servicenivå vid 

kundbemötande och yrkeskunnande vid hantering och lastning/lossning av transport-

fordonet. I dagsläget är dock många av HL och HLC krav outtalade och inte doku-

menterade.  

Verksamheternas ledning arbetar nära sina medarbetare och vid en eventuell kompe-

tensutveckling diskuteras detta för att säkerställa rätt kompetensnivå hos medarbeta-

ren. Verksamheterna behöver dokumentera sina krav samt information kring teori, 

praktik, färdigheter och erfarenheter som krävs och förväntas uppnås av medarbetare 

inom verksamheterna. 

Organisationen ska fastställa behovet av, tillhandahålla och underhålla den infrastruk-

tur som erfordras för att uppnå överrensstämmelse med krav på produkt. Lokalerna 

och utrustningen är noggrant utvalda för att möta alla behov.  

HL och HLC har en god verksamhetsmiljö. De behöver se över standarden och ut-

veckla enligt kraven. De är på god väg här och är nästan framme vid steget att fort-

sätta jobba med ständiga förbättringar för att bibehålla det som fungerar. 

  



Resultat och analys 

49 

 

5.8  ISO 9001 krav 7, produktframtagning 

Organisationen ska ha en tydlig planering som ska ligga till grund för en väl utförd 

produktframtagning/ utförande av tjänster. En tydlig genomgång för hur detta ska ske 

samt hur resultatet blir ska ha ett systematiskt arbetssätt. 

5.8.1 ISO 9001 krav 7.1, planering av produktframtagning 

Företaget ska göra planer och klargöra de processer som krävs för produktframtag-

ning. Förberedelse av produktframtagningen ska stämma överens med de krav som 

gäller för de andra processerna i ledningssystemet (se 4.1). Vid produktframtagning 

ska företaget då det är möjligt att tillämpa bestämma exempelvis mål, krav på produk-

ten och fastlägga kravet av att utforma processer och ledande dokument samt resurs-

behov för den specificerade varan (SIS, 2009). 

Planering av produktframtagning hos HL och HLC 

Produkt inkluderar även tjänster, därav är detta avsnitt intressant för både HL och 

HLC. Då verksamheterna ingår ett avtal innebär detta i praktiken att de även utvecklar 

en ny tjänst åt företagets kund. Beroende på vilken tjänst som utförs samt vilken som 

är kund/samarbetspartner, görs överenskommelser som skapar goda förutsättningar. 

Olika kriterier ska uppfyllas och tydligt anges i avtalet. De kriterier som används är 

plockkvalitet, leveransprecision, avvikelser, leverantörskvalitet, saldoriktighet, utlag-

ringskvalitet och transportkvalitet. Processen med utformande av den nya tjänsten 

anpassas utifrån kundens behov, och efter att kraven specificeras säkerställer HL och 

eller HLC resurser som kommer att behövas i samband med det nya avtalet. 

5.8.2 Gap-analys produktframtagning 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

7.1 Företaget ska göra plan och utveckla de processer 

som krävs för produktframtagning. Förberedelse 

av produktframtagningen ska stämma överens 

med de krav som rör för de andra processerna i 

kvalitetsledningssystemet. 

 

 

Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-d uppnås. 

A Kvalitetsmål och krav på produkt  

 

Behöver fastställa krav för 

kvalitetsledningssystemet i 

enlighet med krav 4.1 

B Utforma processer och styrande dokument speci-

fikt för produkten. 

 Arbetet med denna har påbör-

jats, dock möter denna ej stan-

dardens krav. 

C Erforderliga aktiviteter för verifiering, validering, 

övervakning, mätning, kontroll, och prövning för 

produkten. 

 Arbetet har påbörjats men ännu 

inga fasta rutiner som upprät-

tats. 

D rapporterade dokument som är oundvikliga för att 

styrka att framtagningsprocesserna och den resul-

terande produkten överensstämmer med ställda 

krav 

 Arbetet med denna har påbör-

jats, dock möter denna ej stan-

dardens krav. 

HL och HLC har påbörjat arbete med alla krav enligt 7.1 som ISO standarden kräver. 

De behöver fortfarande se över sina kvalitetsmål och koppla samman dessa med de 
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tjänster som de erbjuder.  De behöver vidare se över sina processer beträffande pro-

dukterna och tjänsterna för att även här kunna möta kraven. 

5.8.3  Kundanknutna processer enligt ISO 9001 krav 7.2 

För att nå kundtillfredsställelse ska organisationen fastställa att de krav som bestämts 

uppnås. 

5.8.4 ISO 9001 krav 7.2.1, fastställande av produktanknutna krav 

Organisationen ska bestämma de krav som noga anges av kunden, medräknat krav om 

leverans och aktiviteter efter varusändning. Även osagda krav som är nödvändiga med 

avseende till specificerad eller avsedd användning där den är känd ska klarläggas. 

Författningskrav som är användbara på produkten och de särskilda krav som organi-

sationen har fastlagt är även de nödvändiga att tas upp (SIS, 2009). 

Fastställande av produktanknutna krav hos HL och HLC 

I samband med att nya kundavtal skrivs av HL och HLC angående sina tjänsteutbud 

lägger verksamheterna stor vikt vid att sammanställa såväl krav som förväntningar 

hos båda parter. Detta görs för att avtalet ska uppnå ett så bra resultat som möjligt 

samt för att undvika missuppfattningar. Varje avtal och överenskommelse ser bolagen 

som en process där indata respektive utdata ska fastställas. Vid behov upprättar HL 

och HLC nya rutiner och ny dokumentation beroende på hur komplext avtalet är. Ex-

empel på vad verksamheterna belyser då ett nytt avtal ska slutas kan vara transport-

kvalitet, utlagringskvalitet, plockkvalitet, inventeringskvalitet, inleveransprecision 

samt leverantörskvalitet.  

5.8.5 Gap-analys fastställande av produktanknutna krav 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

7.2.1 Kundanknuta processer, organisationen ska fast-

ställa 

 Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-d uppnås. 

A De krav som specificeras av kunden, inklusive 

om leverans. 

 Uppfyller kundens krav till stor 

del. 

B Krav som inte angetts av kunden men som är 

nödvändiga med hänsyn till specificerade eller 

avsedd användningen den är till för. 

 Uppfyller detta. 

C Författningskrav tillämpliga på produkten  Uppfylls. 

D De ytterligare krav som organisationen har fast-

lagt är nödvändiga. 

 Bör skrivas ner och dokument-

eras. 

En god kommunikation med kunder och leverantörer ger HL och HLC en god inblick 

i dess förmåga att uppfylla de krav som kunderna och leverantörerna ställt. En viss 

dokumentation är nödvändig för att standardens krav ska uppfyllas. 
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5.8.6 ISO 9001 krav 7.2.2, genomgång av produktanknutna krav 

Företaget ska gå genom de krav som förbinder sig till produkten. Denna granskning 

ska verkställas innan organisationen gör ett åtagande att erbjuda en produkt till kun-

den (t.ex. genom att lämna ett anbud, att godta ett kontrakt eller en order, att godta 

ändringar i kontrakt eller order) Genomgången ska se till att produktkrav är bestämda, 

krav i förbindelse med kontrakt eller order som särskiljer sig från forna uttryckta krav 

klarläggs och behandlas samt att företaget ska kunna fylla dessa angivna krav. Resul-

taten från granskningen och åtgärder i sammanhang men denna punkt ska samman-

ställas i enighet med krav 4.2.4. Om organisationens kund inte visar att de vill detta 

dokumenterat ska kundkraven ändå komma överens om och intygas inom organisat-

ionen innan en order godkänns. Då produktkraven ändras ska organisationen se till att 

de berörda dokumenten görs om och att den berörda personalen som gälls upplyses 

om de ändrade kraven (SIS, 2009).  

Genomgång av produktanknutna krav hos HL och HLC 

I samband med att avtal ska slutas går ledningen eller ansvarig hos HL och eller HLC 

igenom avtalet för att säkerställa att krav och förväntningar kan uppfyllas och hur 

verksamheterna ska säkerställa att de resurser som krävs finns tillgängliga. Avtalet 

godkänns av logistikchefen hos HLC, VD eller annan utsedd medarbetare inom verk-

samheterna. Avtalet dokumenteras och berörd personal informeras om innebörden av 

avtalet. 

5.8.7 Gap-analys genomgång av produktanknutna krav 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

7.2.2 Organisationen ska gå igenom de krav som hän-

för sig till produkten. Denna genomgång ska 

utföras innan organisationen gör ett åtagande att 

tillhandahålla en produkt till kunden (t.ex. genom 

att lämna ett anbud, att acceptera ett kontrakt eller 

en order, att acceptera ändringar i kontrakt eller 

order) Genomgången ska säkerställa att produkt 

krav är definierade 

 Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

A Krav på produkt är definierade.  Behöver dokumenteras i enlig-

het med krav 4.2.4 samt att 

innebörden av krav 7.2.2 bör 

ses över hur denna kan komma 

att påverka HL och HLC. 
B Krav i kontrakt eller order som skiljer sig från 

tidigare uttryckta krav kartläggs och behandlas 

 Behöver dokumenteras i enlig-

het med krav 4.2.4 samt att 

innebörden av krav 7.2.2 bör 

ses över hur denna kan komma 

att påverka HL och HLC. 

C Organisationen har förmåga att uppfylla definie-

rade krav. 

 Om ovan dokumenteras och 

arbetas med så finns förmågan 

att uppfylla dessa. 

Genomgång ska ske på ett systematiskt sätt. Där ska alla krav diskuteras och ses över 

hur de kan förbättras. Dokumentation är ännu inte komplett i dagsläget. 
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5.8.8 ISO 9001 krav 7.2.3, kommunikation med kund 

Organisationen ska fastställa och införa ett välfungerande sätt för kontakt med kunder 

angående information om produkten, frågor, avtal eller order inklusive ändringar av 

dessa samt kundreaktioner och kritik från dessa (SIS, 2009). 

Kommunikation med kund hos HL och HLC 

Båda verksamheterna kommer överens med sina kunder om hur deras kommunikation 

ska ske för respektive uppdrag samt vilka kontaktpersoner som är ansvariga för vilka 

moment och uppgifter inom organisationen. På motsvarande vis får HL och HLC kon-

taktpersoner hos uppdragsgivaren eller dess samarbetspartner. Dessa uppgifter doku-

menteras i parternas avtal. HLs kunder och samarbetspartner använder sig av 

info@hlogistik.se för kommunikation och HLC kunder och samarbetspartner använ-

der sig av hlc@hlogistik.se. Företagen arbetar nära tillsammans med sina kunder så 

klagomål, felleveranser och liknande tas hand om direkt och beslut om åtgärd utförs i 

samband med detta av berörd personal. Både HL och HLC kommunicerar i stor ut-

sträckning via epost med sina kunder men även via telefoni då det anses behövas. 

5.8.9 Gap-analys kommunikation med kund 

Nr. 
Kravelement 

Status Vår kommentar 

7.2.3 
Organisationen ska fastställa och införa ett väl-

fungerande sätt för kommunikation med kunder 

avseende produktinformation, förfrågningar, 

kontrakt eller order inklusive förändringar av 

dessa samt kundreaktioner och klagomål från 

dessa. 

 

 Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

A Produktinformation  Uppfylls. 

B Förfrågningar, kontrakt, order, inklusive ändring-

ar  

 Uppfylls. 

C Kundreaktioner, inklusive klagomål  Dokumentera mer systematiskt 

och alla bör göra på samma 

sätt. 

Då HL och HLC har en nära relation med sina kunder och leverantörer har de en väl-

digt god kommunikation med varandra. Vid klagomål och reaktioner från leverantör 

och kund bör ett systematiskt sätt att tillmötesgå detta utarbetas.  

5.8.10 ISO 9001 krav 7.3, konstruktion och utveckling 

Detta avsnitt har vi valt att bortse ifrån i denna studie då företagen idag inte utför nå-

gon typ av tillverkning utan endast erbjuder olika typer av logistiska tjänster till sina 

kunder. Däremot bör företagen vid en eventuell ISO 9001 certifiering se över dessa 

mailto:info@hlogistik.se
mailto:hlc@hlogistik.se
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kravdelar och fundera på hur dessa krav kan ligga till grund för dem då de arbetar 

fram ett framtida produktutbud (SIS, 2009). 

5.8.11  ISO 9001 krav 7.4, inköp 

Vid inköp är det viktigt att organisationen säkerställer att alla krav och avtalade tider 

följs. Inköp är en viktig del i kedjan och ligger till grund för en försäljningskedjan 

hela vägen till egen kund. 

5.8.12 ISO 9001 krav 7.4.1, inköpsprocessen 

Organisationen ska garantera att inköpt produkt fyller de detaljerade krav som satts. 

Omfattningen av styrningen av leverantören och den inköpta produkten ska lämpas 

efter till den inverkan den inköpta produkten har på efterföljande produktframtagning 

eller slutprodukten. Företaget ska granska och utse sina leverantörer från deras skick-

lighet att leverera produkter som svarar mot organisationens krav. Kriterier för val och 

granskning samt förbättrad granskning ska beslutas. Resultatet av detta ska även do-

kumenteras samt eventuella åtgärder i samband med detta i enlighet med krav 4.2.4 

(SIS, 2009). 

Inköpsprocessen hos HL och HLC 

Verksamheterna hanterar mycket gods och köper mestadels in förbrukningsvaror som 

exempelvis drivmedel och andra typer av vätskor för att säkerställa säkra och effek-

tiva transporter. Då det blir aktuellt med ett större inköp som exempelvis ett nytt 

transportfordon arbetar ledningen fram ett underlag som fordonet måste uppfylla. 

Verksamheterna har valt sina nuvarande leverantörer efter god erfarenhet och ett väl-

fungerande avtal med exempelvis Volvo Service Center angående transportfordonens 

underhåll. Kriterier för val och bedömning samt förnyad bedömning som är dokumen-

terade saknas som lever upp till krav 4.2.4. Företagen arbetar med sina leverantörer 

utifrån sin erfarenhet och hur leverantörerna presterar.  

5.8.13 Gap-analys inköpsprocessen 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

7.4.1 Organisationen ska säkerställa att inköpt produkt 

uppfyller specificerade krav. Arten och omfatt-

ningen av styrningen av leverantören och den 

inköpta produkten ska anpassas till den inverkan 

den inköpta produkten har på efterföljande pro-

duktframtagning eller slutprodukten. 

 Kriterier för val och bedöm-

ning samt förnyad bedömning 

har inte fastlagts. 

HL och HLC har påbörjat ett arbete med att se över sin inköpsprocess och hela tiden 

jobba med att den ska förbättras. De behöver nu se över vilka kriterier som ska ställas 

på leverantören och dokumentera detta så alla kan ta del av dessa. 



Resultat och analys 

54 

 

5.8.14 ISO 9001 krav 7.4.2, inköpsinformation 

Inköpsinformationen ska noga ange den produkt som ska inköpas och ska i den mån 

det är rimligt rymma krav för godtagande av produkt, rutiner, processer och utrust-

ning, kompetenser på personal samt ledningssystem för kvalitet. Dessutom ska orga-

nisationen säkra att specifika inköpskrav är tillfredsställande dessförinnan de medde-

las leverantören (SIS, 2009). 

Inköpsinformation hos HL och HLC  

Då det är aktuellt inom verksamheterna att köpa in exempelvis ett nytt transportfordon 

säkerställs vilken typ av behov det nya fordonet ska uppfylla. Ett underlag tas fram 

och sedan kontaktas den leverantör ledningen anser vara lämplig att tillhandahålla 

fordonet. 

5.8.15 Gap-analys inköpsinformation 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

7.4.2 Inköpsinformation ska specificera den produkt 

som ska köpas och ska i tillämpliga delar inne-

fatta 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

A Krav för godkännande av produkt, rutiner, pro-

cesser och utrustning. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Krav på kvalifikationer för personal.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C Krav på ledningssystem för kvalitet.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

Inköpsinformation har idag inget systematiskt tillvägagångssätt. De bör sättas upp 

riktlinjer och krav som ska följas vid inköp.  

5.8.16 ISO 9001 krav 7.4.3, verifiering av inköpt produkt 

Företaget ska formulera och införa den kontroll eller de andra aktiviteter som krävs 

för att se till att inköpt produkt motsvarar de fastställda kraven. Då det är aktuellt att 

företaget eller kunderna tänker utföra denna kontroll hos en leverantör ska organisat-

ionen i informationen om inköpet ange hur en sådan kontroll och ett sådant frisläp-

pande av produkten ska göras (SIS, 2009).  

Verifiering av inköpt produkt hos HL och HLC 

Verksamheterna styr och kontrollerar sina transporter och lagerhållet gods med hjälp 

av sina IT-stöd. Verksamheterna köper in olika typer av verktyg för att säkerställa att 

de kan hantera och erbjuda avtalade servicenivåer till kund. Ett nytt verktyg kan ex-

empelvis vara ett nytt fordonsekipage. Då detta levereras säkerställs funktionsduglig-

heten och eventuella avvikelser hanteras tillsammans med säljaren. HL och HLC utför 

ingen typ av verifiering hos sina kunder såvida inte detta önskas och då behov uppstår 

avtalas detta vid kontraktsskrivning. 
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5.8.17 Gap-analys verifiering av inköpt produkt 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

7.4.3 Organisationen ska upprätta och införa den kon-

troll eller de andra aktiviteter som erfordras för 

att säkerställa att inköpt produkt uppfyller speci-

ficerade inköpskrav. I de fall organisationen eller 

dess kunder ämnar utföra verifiering hos en leve-

rantör ska organisationens inköpsinformation 

ange hur en sådan verifiering och ett sådant fri-

släppande av produkten ska utföras. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

Vid inköp är en verifiering av produkten viktig. Idag förekommer inte detta hos HL 

och HLC så det bör ses över och sättas upp ett tillvägagångssätt. 

5.8.18 ISO 9001 allmänna krav 7.5, produktion av varor och utfö-
rande av tjänster 

Organisationen ska säkerställa att genomförande och resultat av tjänsterna är enligt de 

krav som ställs. Med dokumentation och systematiskt arbetssätt ska detta uppnås. 

5.8.19 ISO 9001 krav 7.5.1, styrning av produktion av varor och utfö-
rande av tjänster 

Företaget ska göra upp plan för och utföra produktionen av varor och genomförande 

av tjänster under bestämda förhållanden. Det betyder att då det ärmöjligt att ha in-

formation disponibel som noga anger egenskaperna hos produkten, bevara arbetsin-

struktioner åtkomliga där det finns ett behov, bruka lämpad utrustning och ha förfo-

gande till och använda utrustning för övervakning och mätning. Dessutom innefattar 

det även att bevaka och mäta då företaget bedömer det rimligt samt att utföra aktivite-

ter för frisläppning av produkt, leverans och aktiviteter efter leverans (SIS, 2009). 

Styrning av produktion av varor och utförande av tjänster hos HL och 

HLC  

Organisationerna styr sina verksamheter efter styrda förhållanden med hjälp av sina 

informationssystem och rutiner för frisläppande av exempelvis plockorder som sedan 

packas för vidare transport till kund. Var olika typer av gods hanteras, dess status, 

antal och var produkten finns är tillgängligt via företagens olika typer av IT-stöd. Vi 

anser att företagen använder sig av lämplig utrustning i de olika funktionerna som 

berörs av företagens godsflöde. De använder sig exempelvis av truckar av skjut-

masttyp vid inlagring i ställage, truckar av ledstaplingstyp eller motviktstyp vid last-

ning av transporter samt IT-stöd för transportplanering. Både HL och HLC använder 

sig av ett antal punkter och verktyg för att mäta och övervaka godsstatus samt aktivi-

teter som är kopplade till utlagring, leverans och uppföljning av levererat gods.  
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5.8.20 Gap-analys styrning av produktion av varor och utförande av 
tjänster 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

7.5.1 Organisationen ska göra plan och utföra produkt-

ion av varor och genomförande av tjänster under 

styrda omgivningar. Detta ska innefatta i använd-

bara delar att 

   Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-f uppnås. 

A Ha information tillgänglig som specificerar egen-

skaperna hos produkten. 

  Detta dokumenteras i avtal 

med kund och följs sedan upp i 

organisationernas stödsystem. 

B Hålla arbetsinstruktioner tillgängliga där så är 

nödvändigt. 

  Arbetsinstruktioner saknas, 

dock kan det diskuteras vart 

dessa och inom vilken funktion 

dessa ska finnas. 

C Använda lämplig utrustning.   Fordon, redskap och stödsy-

stem utnyttjas. 

D Ha tillgång till och använda utrustning för över-

vakning och mätning. 

  Detta finns, dock inte ett sys-

tematiskt arbetssätt med ruti-

ner, uppföljning etc. saknas. 

E Genomföra övervakning och mätning.   Organisationerna mäter utvalda 

delar idag. 

F Genomföra aktiviteter för frisläppning av pro-

dukt, leverans och aktiviteter efter leverans. 

  Arbetssätt finns, dock ej do-

kumenterad rutin. 

 

Vid tjänsteutförande bör HL och HLC se till att skriva ner tydliga arbetsinstruktioner 

så att alla anställda enkelt kan läsa och förstå vad som ska göras. Ett mer detaljerat 

och dokumenterat sätt att utföra tjänster ska skrivas ner så kommer kraven att uppnås. 

5.8.21 ISO 9001 krav 7.5.2, validering av processer för produktion av 
varor och utförande av tjänster 

Företaget ska utvärdera varje process för tillverkning av varor eller utförande av tjäns-

ter där resultatet inte kan verifieras via följande kontroll eller mätning. Utvärderingen 

ska visa tillgången hos dess processer att skapa planerade resultat. Organisationen ska 

förbereda dessa processer vilket innefattar i tillämpliga delar att de ska definiera krite-

rier för granskning och godkännande av processerna, godkännande av utrustning och 

kvalificering av personal, använda sig av särskilda rutiner och metoder. Vidare inne-

bär det även att krav på redovisande dokument som uppfyller krav 4.2.4 samt förnyad 

validering (SIS, 2009). 
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Validering av processer för produktion av varor och utförande av tjänster 

hos HL och HLC 

HL och HLC arbetar med uttalade processer i varierande slag inom organisationerna. 

Processerna saknar dokumentation som uppfyller kraven enligt krav 4.2.4. Verksam-

heterna saknar uttalade mål för sina processer som exempelvis leveransprecision, 

dock är detta något som mäts i dagsläget.  

5.8.22 Gap-analys validering av processer för produktion av varor 
och utförande av tjänster 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

7.5.2 Företaget ska granska varje process för produkt-

ion av gods eller genomförande av tjänster då 

resultatet inte kan utvärderas genom efterföljande 

kontroll eller mätning. Brister kan komma att 

märkas först sedan varan tagits i bruk eller tjäns-

ten utförts. Utvärderingen ska visa förmågan hos 

dessa processer att åstadkomma planerade resul-

tat. 

   Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

A Definierade kriterier för granskning och godkän-

nande av processerna. 

    

B Godkännande av utrustning och kvalificering av 

personal. 

  Sker i samband med anställ-

ning. 

C Användning av särskilda metoder och rutiner.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Krav på redovisande dokument (se 4.2.4).   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

E Förnyad validering.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

HL och HLC har idag inget systematiskt arbetssätt för validering av sina processer. 

Ovan krav bör ses över och en planering kring hur dessa ska uppnås bör skapas. 

5.8.23 ISO 9001 krav 7.5.3, identifikation och spårbarhet  

När det är lägligt ska företaget på passande sätt behärska identifiera produkten under 

alla utvecklingsskeden i produktframtagningen. Organisationen ska bestämma pro-

duktens status med avseende till anspråken och kontroll och mätning under alla sta-

dier i produktframtagningen. Om spårbarhet är en begäran ska företaget kunna styra 

den unika igenkännandet hos produkten och bevara dokumentering över denna (SIS, 

2009). 

Identifikation och spårbarhet hos HL och HLC  

Hos HL kan gods spåras utifrån dess status. Detta betyder att företagen kan identifiera 

om godset är lastat eller under transport till kund. Detta utförs med hjälp av företagets 

IT-stöd. De kan även undersöka om godset är levererat till kunden, dock är detta en 

manuell process i dag. HLC har spårbarhet på sitt inlagrade gods med hjälp av sitt IT-
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system. Vidare kan de identifiera status på gods om plockordern är frisläppt, under 

hantering, färdigställd för transport eller upphämtad av transportören. De arbetar även 

med olika typer av spårbarhetslösningar utifrån kundens identifierade behov och arbe-

tar fram en kundspecifik lösning som sedan godkänns av kunden. 

5.8.24 Gap-analys identifikation och spårbarhet 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

7.5.3 Organisationen ska iaktta varsamhet med kun-

dens egendom när den är under organisationens 

uppsikt eller används av organisationen. Organi-

sationen ska identifiera, verifiera, skydda och 

svarar för säkerheten för kundegendom som till-

handahållits för användning eller för att info i 

produkten. Om något som tillhör kunden förloras, 

skadas eller befinns vara olämpligt för använd-

ning ska organisationen rapportera det till kunden 

och bevara dokumentationen över detta (se 4.2.4). 

  NSAB 2000 används inom 

organisationerna. Dock saknas 

styrparametrar för detta i del 

4.2.4 

En god kommunikation med kunder och leverantörer underlättar arbetet med att spåra 

gods. NSAB 2000 används idag och fungerar bra. Dock bör kraven 4.2.4 ses över och 

uppfyllas. 

5.8.25 ISO 9001 krav 7.5.4, kundens egendom 

Organisationen ska följa försiktighet med kundens gods när den är under organisat-

ionens tillsyn eller används inom organisationen. Företaget ska identifiera, verifiera, 

skydda och svara för garantin för av kund ägd egendom som tillhandahållits för an-

vändning eller för att ingå i produkten. Om något som tillhör kunden förloras, tar 

skada eller befinns vara okvalificerat för användning ska organisationen rapportera 

detta till kunden och bevara dokumentationen (se 4.2.4). Kundens egendom omfattar 

allt från dess material till deras personuppgifter (SIS, 2009). 

Kundens egendom hos HL och HLC 

Verksamheterna upprättar specifika avtal med sina kunder som identifierar och speci-

ficerar vem som ansvarar för godset i olika delar av godsflödet. Även ersättningsnivå-

erna om kundens gods skadas eller på något sätt försvinner i HL eller HLC regi speci-

ficeras. Företagen arbetar även fram hur dessa avvikelser ska hanteras i avtalet. Re-

klamationshantering specificeras i enligt med NSAB 2000 i stor utsträckning men 

avvikelser från detta kan förekomma i samband med nya kundavtal. Verksamheternas 

lokaler är även skyddade från allmänheten med hjälp av stängsel och porttelefon vil-

ket innebär att besökare måste anmäla sin innan inpassering samt att obehöriga hålls 

utanför verksamheterna. Lokalerna på Telegatan 2 är försedda med brandlarm samt 

sprinklersystem. Då gods är under transport på HLs fordon kan godset som finns pla-

cerat på lastbilens flak låsas, i den mån fjärrekipage övernattar försöker chauffören 

även parkera inom väl upplysta och inhägnade områden. Avvikelsedokumentationen 

av kundens gods uppfyller inte krav 4.2.4.  
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Gap-analys kundens egendom 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

7.5.4 Organisationen ska iaktta varsamhet med kun-

dens egendom när den är under organisationens 

uppsikt eller används inom organisationen. Orga-

nisationen ska identifiera, verifiera, skydda och 

svara för säkerheten för kund ägd egendom som 

tillhandahållits för användning eller för att ingå i 

produkten. 

 Krav 7.5.4 bedöms genomarbe-

tad dock måste dessa doku-

menteras enligt krav 4.2.4 

Verksamheterna har definierat kundens respektive HL och HLC egendom dock ge-

nomförs inte dessa rutiner i enlighet med standardens dokumentationskrav. 

5.8.26 ISO 9001 krav 7.5.5, bevarande av produktegenskaper 

Organisationen ska bevara produktegenskaper under interna processer och vid leve-

rans till avsedd mottagare för att vidmakthålla överrensstämmelse med krav. Beva-

rande av produktegenskaper ska i tillämplig utsträckning innefatta identifiering, han-

tering, packning, förvaring och skydd. Bevarande av produktegenskaper ska också 

tillämpas på ingående delar av en produkt (SIS, 2009). 

Bevarande av produktegenskaper hos HL och HLC 

HL och HLC använder olika typer av lastbärare, utrustning och säkerhetsverktyg för 

att bevara produktegenskaperna hos det gods de hanterar. Medarbetarna inom verk-

samheterna har stort ansvar för att detta utförs på ett korrekt sätt samt levereras till 

dess kunder enligt avtal. Vid FIFO-hantering använder HLC sig av IT-stöd för att 

säkerställa att lagerhållna produkter inte måste kasseras. 

5.8.27 Gap-analys bevarande av produktegenskaper 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

7.5.5 Organisationen ska bevara produktegenskaper 

under interna processer och vid leverans till av-

sedd mottagare för att vidmakthålla överrens-

stämmelse med krav. 

 Krav 7.5.5 bedöms vara upp-

fyllt hos verksamheterna. 

5.8.28 ISO 9001 krav 7.6, behandling av övervaknings- och mätut-
rustning 

Företaget ska bestämma vilken kontroll och vilka mätningar som ska förekomma och 

vilken övervaknings- och mätutrustning som krävs för att bemästra bevisa att produk-

ten är helt lik med beslutade krav. Organisationen ska formulera processer för att 

säkra att övervakning och mätning kan göras och blir genomförd på ett sådant sätt 

som står i dokumenteringen. När utrustningen inte visar sig fylla kraven ska organisat-

ionen därtill granska och dokumentera giltigheten av resultat från forna mätningar. 

Organisationen ska ta vid passande åtgärder på utrustning och eventuella berörda pro-

dukter. Dokumentering av resultat från kalibrering och verifiering ska förvaras (se 
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4.2.4). Programvara som brukas vid kontroll och mätning av specifika krav ska be-

sannas med avseende på brukbarheten för ämnat ändamål. Detta ska göras före första 

användning och upprepas efter behov (SIS, 2009). 

Behandling av övervaknings- och mätutrustning hos HL och HLC 

HL och HLCs organisation har idag ingen tjänst som kräver några specifika övervak-

ningars eller mätinstrument. Chaufförerna får personligen lita på sin kunskap och 

dokumentation vad gäller vikt på lastbilen. 

5.8.29 Gap-analys behandling av övervaknings- och mätutrustning 
hos HL och HLC 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

7.6 Organisationen ska bestämma vilken kontroll och 

vilka mätningar som ska förekomma och vilken 

kontrolls och mätutrustning som krävs för att 

kunna påvisa att produkten motsvarar de fast-

lagda krav som satts. Företaget ska formulera 

processer för att säkra att kontroll och mätning 

kan förekomma och blir utförd på ett sådant sätt 

som står i överensstämmelserna. 

 Verksamheterna har idag ingen 

typ av produktionsverksamhet 

som kräver övervaknings- och 

mätutrustning. Verksamheterna 

hanterar idag inget som kräver 

specifik utrustning för detta. 

 

Verksamheterna har idag ingen produktionsverksamhet som kräver övervaknings- och 

mätutrustning. För att motverka överlast på sina fordon eller ställage har verksamhet-

ernas truckar i stor utsträckning inbyggda digitala vågar som mäter godsets vikt. 

Dessa kalibreras i samband med service. Dokumentation enligt krav 4.2.4 saknas.  
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5.9 Sammanfattning av gap-analyser krav 7, inköp 
Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

7.2.1 Kundanknuta processer, organisationen ska fast-

ställa 

 Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-d uppnås. 

A De krav som specificeras av kunden, inklusive 

om leverans. 

 Uppfyller kundens krav till stor 

del. 

B Outtalade kundkrav som inte angetts av kunden 

men som är nödvändiga med hänsyn till specifi-

cerade eller avsedd användningen den är till för. 

 Uppfyller detta. 

C Författningskrav tillämpliga på produkten  Uppfylls. 

D De ytterligare krav som organisationen har fast-

lagt är nödvändiga. 

 Bör skrivas ner och dokument-

eras. 

7.2.2 Organisationen ska gå igenom de krav som hän-

för sig till produkten. Denna genomgång ska 

utföras innan organisationen gör ett åtagande att 

tillhandahålla en produkt till kunden (t.ex. genom 

att lämna ett anbud, att acceptera ett kontrakt eller 

en order, att acceptera ändringar i kontrakt eller 

order) Genomgången ska säkerställa att produkt- 

krav är definierade 

 Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

A Krav på produkt är definierade.  Behöver dokumenteras i enlig-

het med krav 4.2.4 samt att 

innebörden av krav 7.2.2 bör 

ses över hur denna kan komma 

att påverka HL och HLC. 
B Krav i kontrakt eller order som skiljer sig från 

tidigare uttryckta krav kartläggs och behandlas 

 Behöver dokumenteras i enlig-

het med krav 4.2.4 samt att 

innebörden av krav 7.2.2 bör 

ses över hur denna kan komma 

att påverka HL och HLC. 

C Organisationen har förmåga att uppfylla definie-

rade krav. 

 Om ovan dokumenteras och 

arbetas med så finns förmågan 

att uppfylla dessa. 

7.2.3 
Organisationen ska fastställa och införa ett väl-

fungerande sätt för kommunikation med kunder 

avseende produktinformation, förfrågningar, 

kontrakt eller order inklusive förändringar av 

dessa samt kundreaktioner och klagomål från 

dessa. 

 Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

A Produktinformation  Uppfylls. 

B Förfrågningar, kontrakt, order, inklusive 

ändringar  

 Uppfylls. 

C Kundreaktioner, inklusive klagomål  Dokumentera mer systematiskt 

och alla bör göra på samma 

sätt. 

7.4.1 Organisationen ska säkra att inköpt produkt upp-

fyller specifika krav. Arten och omfånget av 

styrningen av leverantören och den köpta produk-

ten ska rättas efter till den inverkan den köpta 

produkten har på följande produktframtagning 

eller slutprodukten. 

 Kriterier för val och bedöm-

ning samt förnyad bedömning 

har inte fastlagts. 
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7.4.2 Inköpsinformation ska specificera den produkt 

som ska köpas och ska i tillämpliga delar inne-

fatta 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

A Krav för godkännande av produkt, rutiner, pro-

cesser och utrustning. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Krav på kvalifikationer för personal.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C Krav på ledningssystem för kvalitet.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

7.4.3 Organisationen ska formulera och lansera den 

kontroll eller de andra aktiviteter som krävs för 

att säkerställa att inköpt produkt uppfyller speci-

ficerade inköpskrav. I de fall organisationen eller 

dess kunder avser utföra verifiering hos en leve-

rantör ska organisationens inköpsinformation 

ange hur en dylik verifiering och ett sådant fri-

släppande av produkten ska utföras. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

7.5.1 Organisationen ska göra plan och fullfölja pro-

duktion av varor och utförande av tjänster under 

styrda förhållanden. Detta ska innefatta i tillämp-

liga delar att 

   Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-f uppnås. 

A Ha information tillgänglig som specificerar egen-

skaperna hos produkten. 

  Detta dokumenteras i avtal 

med kund och följs sedan upp i 

organisationernas stödsystem. 

B Hålla arbetsinstruktioner tillgängliga där så är 

nödvändigt. 

  Arbetsinstruktioner saknas, 

dock kan det diskuteras vart 

dessa och inom vilken funktion 

dessa ska finnas. 

C Använda lämplig utrustning.   Fordon, redskap och stödsy-

stem utnyttjas. 

D Ha tillgång till och använda utrustning för över-

vakning och mätning. 

  Detta finns, dock ej ett syste-

matiskt arbetssätt med rutiner, 

uppföljning etc. saknas. 

E Genomföra övervakning och mätning.   Organisationerna mäter utvalda 

delar idag. 

F Genomföra aktiviteter för frisläppning av pro-

dukt, leverans och aktiviteter efter leverans. 

  Arbetssätt finns, dock ej do-

kumenterad rutin. 

7.5.2 Företaget ska utvärdera varje process för produkt-

ion av gods eller utförande av tjänster där resulta-

tet inte kan verifieras över följande kontroll eller 

mätning och, som en följd av detta, brister kan nå 

fram att synas först därefter varan nyttjats eller 

tjänsten genomförts. Validering ska visa duglig-

heten hos dessa processer att uträtta planerade 

resultat. 

   Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

A Definierade kriterier för granskning och godkän-

nande av processerna. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Godkännande av utrustning och kvalificering av 

personal. 

  Sker i samband med anställ-

ning. 

C Användning av särskilda metoder och rutiner.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Krav på redovisande dokument (se 4.2.4).   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

E Förnyad validering.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 
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7.5.3 Organisationen ska iaktta varsamhet med kun-

dens egendom när den är under organisationens 

uppsikt eller används av organisationen. Organi-

sationen ska identifiera, verifiera, skydda och 

svarar för säkerheten för kundegendom som till-

handahållits för användning eller för att info i 

produkten. Om något som tillhör kunden förloras, 

skadas eller befinns vara olämpligt för använd-

ning ska organisationen rapportera det till kunden 

och bevara dokumentationen över detta (se 4.2.4). 

  NSAB 2000 används inom 

organisationerna. Dock saknas 

styrparametrar för detta i del 

4.2.4 

7.5.4 Organisationen ska iaktta varsamhet med kun-

dens egendom när den är under organisationens 

uppsikt eller används inom organisationen. Orga-

nisationen ska identifiera, verifiera, skydda och 

svara för säkerheten för kund-ägd egendom som 

tillhandahållits för användning eller för att ingå i 

produkten. 

 Krav 7.5.4 bedöms genomarbe-

tad dock måste dessa doku-

menteras enligt krav 4.2.4 

7.5.5 Organisationen ska bevara produktegenskaper 

under interna processer och vid leverans till av-

sedd mottagare för att vidmakthålla överrens-

stämmelse med krav. 

 Krav 7.5.5 bedöms vara upp-

fyllt hos verksamheterna. 

Rutiner och metoder för ISO 9001 krav 7.5.2  bör verksamheterna se över för att 

kunna identifiera i vilken mån och var validering av företagens processer bör utföras 

samt upprätta dokumentation som uppfyller krav 4.2.4. Krav 7.5.3 bedöms vara upp-

fyllt. Krav 7.5.4 bedöms vara genomarbetat, dock måste detta dokumenteras enligt 

krav 4.2.4. Krav 7.5.5 bedöms vara uppfyllt hos verksamheterna. Krav 7.6 behöver 

även dokumenteras enligt krav 4.2.4. Under besök på företaget uppmärksammades 

framförallt att arbetsbeskrivningar saknades. Dessa bör finnas för varje tjänst som 

finns. De bör vara tydligt nerskrivna och tillgängliga för alla de berör. 

Vi anser att krav 7.2.1 är uppfyllt. Krav 7.2.2 behöver dokumenteras i enlighet med 

krav 4.2.4 samt innebörden av krav 7.2.2 bör ses över hur denna kan komma att på-

verka HL och HLC. Vi anser även att HL och HLC har ett väl fungerande sätt för 

kommunikation med sina kunder och därför att de även uppfyller krav 7.2.3. 

Kriterier för val och bedömning samt förnyad bedömning har inte fastlagts och resul-

tatet av eventuella åtgärder som uppfyller krav 4.2.4 saknas. Företagen bör skriva ner 

ett antal krav som de ställer på sin personal samt krav på hur man ska hantera inköps-

kontroller, godkännande av produkter mm.  Dessa ska skrivas ner så alla enkelt kan ta 

del av dessa och använda dem. 

  



Resultat och analys 

64 

 

5.10 ISO 9001 allmänt krav 8, mätning, analys och förbättringar  

Organisationen ska se över att mätning, analyser och förbättringar utförs på ett korrekt 

och professionellt sätt enligt standarden. 

5.10.1 ISO 9001 krav 8.1, allmänt 

Organisationen ska göra upp plan för och införa de processer för uppsikt, mätning, 

analys och förbättring som krävs för att säkra att ledningssystemet för kvalité uppfyll-

ler gällande krav och för att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemets funktion 

(SIS, 2009). 

Allmänt hos HL och HLC  

HL och HLC arbetar inte med någon analys på hur saker har uppkommit och varför. 

Det är upp till varje enskild anställd att ha se till att deras ansvarsområde sköts. 

5.10.2 Gap-analys allmänt 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

8.1 Organisationen ska planera och införa de proces-

ser för övervakning, mätning, analys och förbätt-

ring som erfordras för att (se nedan a,b,c). Ska 

täcka avgörande om nyttjande av passande meto-

der, medräknat statistiska, och i Vilken omfatt-

ning de ska användas. 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

A Visa överensstämmelse med krav på produkt.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Säkerställa att ledningssystemet för kvalitet upp-

fyller gällande krav. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C Ständigt förbättra kvalitetsledningssystemets 

funktion. 

  Finns idag inget dokumenterat 

kvalitetsledningssystem. 

HL och HLC har inte något systematiskt arbetssätt för ovan krav. De bör se över hela 

processen och analysera hur de ska gå tillväga för att i slutändan ha en nöjd kund och 

leverantörskrets. 

5.10.3 ISO 9001 krav 8.2, övervakning och mätning 

Organisationen ska fastställa att rutiner för hur övervakning och mätning ska gå till-

väga. Detta ska dokumenteras och vara lättillgänglig för de anställda.  

5.10.4 ISO 9001 krav 8.2.1, kundtillfredsställelse 

Organisationen ska befatta sig med fakta över kunders intryck om företaget har upp-

fyllt kundkraven eller inte. Tillvägagångssätt för detta ska beslutas (SIS, 2009). 
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Kundtillfredsställelse inom HL och HLC 

Verksamheterna utför inte någon standardiserad kundundersökning i form av exem-

pelvis enklare enkätundersökning. Företagen hävdar däremot att de arbetar så nära 

sina kunder med personliga relationer och att avvikelser, kundmissnöjdhet med mera 

kommer fram i den nära kontakten med kunderna.  

5.10.5 Gap-analys kundtillfredsställelse 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

8.2.1 Som ett av måtten på kvalitetsledningssystemets 

funktion ska organisationen skaffa sig informat-

ion över kunders uppfattning om huruvida orga-

nisationen har uppfylld kundkraven eller inte. 

Metoder för att erhålla och utnyttja sådan inform-

ation ska fastläggas. 

  Ingen rutin för detta finns. 

En standardmall kan införas här för att på ett enkelt sätt få information kring hur nöjd 

kunden varit. 

5.10.6 ISO 9001 krav 8.2.2, intern revision 

Organisationen ska utföra interna revisioner med kontinuerliga mellanrum för att be-

stämma om kvalitetsledningssystemet motsvarar med vad som gjorts plan på och 

gentemot kraven som ISO sätter. Ett revisionsprogram ska skrives med hänsyn till 

tillstånd och angelägenhet hos de processer och områden som ska revideras. En do-

kumenterad rutin ska upprättas som fastlägger ansvar för och krav på planering och 

genomförande av revisioner, upprättade av dokumentation och rapportering av resul-

tat (SIS, 2009).  

Intern revision hos HL och HLC 

Minst en gång per år ska interna kvalitetsrevisioner genomföras av kvalitetsansvarig 

för att säkerhetsställa att avsedd kvalitet uppnås. Revisionen ska kontrollera att doku-

mentationen genomförts på rätt sätt och är relevant för verksamheten. Kontroll av 

avvikelser ska genomföras samt vilka åtgärder som gjorts och vilket resultat detta gav. 

5.10.7 Gap-analys intern revision 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

8.2.2 Organisationen ska genomföra interna revisioner 

med planerade intervall för att avföra om kvali-

tetsledningssystemet 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-b uppnås. 

A Stämmer överens med vad som planerats (se 7.1), 

med kraven i den här standarden och med de krav 

som ingår i kvalitetsledningssystemet och som 

organisationen fastlagt. 

  Finns idag inget dokumenterat 

kvalitetsledningssystem. 

B Har införts och underhållits på ett ändamålsenligt 

sätt. 

  Finns idag inget dokumenterat 

kvalitetsledningssystem. 

Arbetet har påbörjats och bör dokumenteras och följa standardens krav. 
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5.10.8 ISO 9001 krav 8.2.3, övervakning och mätning av processer 

Organisationen ska bruka passande strategier för att kontrollera och, när så är använd-

bart, mäta de processer som bestås av av kvalitetsledningssystemet. Detta ska visa 

processernas förmåga att framkalla resultat (SIS, 2009). 

Övervakning och mätning inom HL och HLC 

Både HL och HLC genomför löpande uppföljningar kring verksamhetens service och 

kvalitet. Dessa mätningar ligger till grund för den utveckling och förbättringar som 

man satsar på. Kvalitets och serviceparametrarna som mäts är:  

 Leverantörskvalitet 

Antal felfria inleveransrader i förhållande till totala antalet inleveransrader. 

 Inleveransprecision 

Antal inlagrade inleveransrader med rätt kvantitet utan skador etc., i förhål-

lande till totalt mottagna inleveransrader. 

 Plockkvalitet 

Antalet felfria plockrader i förhållande till totala antalet plockorderrader. 

 Utlagringskvalitet 

Antalet plockade order i rätt tid i förhållande till antalet order. 

 Transportkvalitet 

Antalet sändningar levererade oskadade i rätt tid i förhållande totala antalet 

sändningar. 

5.10.9 Gap-analys övervakning och mätning av processer 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

8.2.3 Organisationen ska använda lämpliga metoder för 

att övervaka och, när så är tillämpligt, mäta de 

processer som omfattas av kvalitetsledningssy-

stemet. Dessa metoder ska visa processernas 

förmåga att åstadkomma planerade resultat. När 

planerade resultat inte uppnås, ska korrigeringar 

och korrigerande åtgärder vidtas på lämpligt sätt.  

  Detta utförs idag, dock finns 

inget dokumenterat systema-

tiskt arbetssätt eller rutiner för 

detta. 

HL och HLC använder för dem lämpliga metoder för att övervaka och hantera sina 

processer. Korrigerande åtgärder vidtas då det anses lämpligt. I dagsläget saknar verk-

samheterna en dokumenterad rutin för detta. 

5.10.10 ISO 9001 krav 8.2.4, övervakning och mätning av produkt 

Denna del bortses från eftersom företaget inte är ett tillverkande företag. 

5.10.11 ISO 9001 krav 8.3, behandling av avvikande produkter 

Organisationen ska säkerställa att produkt som inte uppfyller ställda krav identifieras 

och styrs för att förhindra oavsiktlig användning eller leverans. En dokumenterad ru-
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tin ska upprättas som fastlägger styrningen av, samt ansvar och befogenheter för han-

tering av avvikande produkter. När så är tillämpligt ska organisationen behandla avvi-

kande produkt på ett eller flera av följande sätt:  

 Vidta åtgärd för att eliminera den upptäckta avvikelsen,  

 Godkänna att produkten används, frisläpps eller accepteras under dispens från 

behörig instans, i tillämpliga fall från kunden,  

 Vidta åtgärd som hindrar att den används eller tillämpas på det sätt som ursprung-

ligen avsetts och eller genom att vidta lämplig åtgärd med hänsyn till de verkliga 

eller tänkbara konsekvenserna av avvikelsen när avvikande produkt upptäcks efter 

det att den har levererats eller börjat användas (SIS, 2009). 

Behandling av avvikande produkter hos HL och HLC 

Detta utförs i viss mån idag. Vid identifiering arbetas lämplig lösning fram med be-

rörd part. Avvikelser tas hand om och åtgärd beslutas om då avvikelsen identifierats.  

5.10.12 Gap-analys behandling av avvikande produkter 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

8.3 Organisationen ska säkra att produkt som inte 

motsvarar ställda krav bestäms och styrs för att 

förhindra oavsiktlig användning eller leverans. En 

dokumenterad rutin ska upprättas som fastlägger 

styrningen av, samt ansvar och befogenheter för 

hantering av skiljaktiga produkter. När så är till-

lämpligt ska organisationen behandla avvikande 

produkt på ett eller flera av följande sätt 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-d uppnås. 

A Genom att ta vid problemet för att eliminera den 

funna avvikelsen. 

  Avvikelser tas hand om och 

åtgärd beslutas om på då avvi-

kelsen identifierats. 

B Genom att godkänna att produkten används, fri-

släpps eller accepteras under dispens från behörig 

instans, i tillämpliga fall från kunden. 

  Vid identifiering arbetas lämp-

lig lösning fram med berörd 

part. 

C Ta vid åtgärd som stoppar att den används eller 

används på det sätt som från början avsetts. 

  Detta utförs i viss mån idag, 

dock upplever vi att viss avvi-

kelse områden behöver utveck-

las ytterligare utifrån ett 

systemperspektiv. 

D Genom att vidta lämplig åtgärd med hänsyn till 

de verkliga eller tänkbara konsekvenserna av 

avvikelsen när avvikande produkt upptäcks efter 

det att den har levererats eller börjat användas. 

  Detta utförs inom organisat-

ionerna i dagsläget. 

HL och HLC arbetar aktivt för att säkerställa att deras tjänster uppfyller ställda krav 

samt identifieras och styrs för att förhindra oavsiktlig användning eller leverans. En 

dokumenterad rutin saknas idag som fastlägger styrningen av, samt ansvar och befo-

genheter för hantering av avvikande produkter. Verksamheterna vidtar åtgärder då 
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avvikelser noteras, dessa följs även upp av behörig person. Vi anser att avvikelseom-

rådet behöver utvecklas mer från ett systemperspektiv med dokumenterade rutiner i 

enlighet med standarden. 

5.10.13 ISO 9001 krav 8.4, analys av information 

Företagen ska bestämma, analysera och samla in väsentlig information för att visa att 

ett passande kvalitetsledningssystem brukas. Företagen ska även ge prov på att stän-

diga förbättringar bedrivs (SIS, 2009). 

Analys av information hos HL och HLC 

 
I dagsläget bedrivs inte något arbete med att analysera information som man tagit 

fram. De har inget systematiskt sätt att mäta kundtillfredsställelsen, kraven på produk-

terna, processerna eller leverantörerna. 

5.10.14 Gap-analys av analyserad information 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

8.4 Organisationen ska bestämma, lagra och analy-

sera väsentlig information för att visa om kvali-

tetsledningssystemet är passande och hur det 

funkar. Informationen ska tillika användas för att 

bestämma var ständiga förbättringar av kvalitets-

ledningssystemet kan utföras. Detta ska inrymma 

information som mottages från övervakning och 

mätning liksom väsentliga källor. Analysen ska 

ge information om 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-d uppnås. 

A Kundtillfredsställelse (se 8.2.1)   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Överrensstämmelse med krav på produkt (se 

8.2.4) 

  Verksamheterna är inte tillver-

kande företag, därför bortses 

denna punkt  

C Kännetecken och stilar hos processer och produk-

ter, medräknat chanser till förebyggande åtgärder 

(se 8.2.3 och 8.2.4) 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta, dokumente-

rad rutin saknas. 

D Leverantörer (se 7.4)   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

 

Som ett av måtten på kvalitetsledningssystemets funktion ska organisationen skaffa 

sig information över kunders uppfattning om huruvida organisationen har uppfylld 

kundkraven eller inte. Verksamheterna har inte fastlagt metoder för att erhålla och 

utnyttja sådan information. 8.4b bortses eftersom HL och HLC inte är tillverkande 

företag. Båda verksamheterna använder för dem lämpliga metoder för att övervaka 

och hantera sina processer. Korrigerande åtgärder vidtas då det anses lämpligt, dock 

saknas en dokumenterad rutin för detta. HL och HLC har påbörjat ett arbete med att 

se över sin inköpsprocess och hela tiden jobba med att den ska förbättras. De behöver 

nu se över vilka kriterier som ska ställas på leverantören och dokumentera detta så 

alla kan ta del av dessa. Inköpsinformation har idag inget systematiskt tillvägagångs-
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sätt. De bör sättas upp riktlinjer och krav som ska följas vid inköp. Vid inköp är en 

verifiering av produkten viktig. Idag förekommer inte detta hos HL och HLC så det 

bör ses över och sättas upp ett tillvägagångssätt. 

5.10.15 ISO 9001 krav 8.5, förbättring 

Organisationen ska se över sina processer och utforma rutiner för att möjligöra för 

verksamheten att arbeta med olika former av förbättringsarbeten. 

5.10.16 ISO 9001 krav 8.5.1, ständiga förbättringar 

Organisationen ska ständigt arbeta med att förbättra kvalitetsledningssystemet med 

hjälp av kvalitetspolicyn, kvalitetsmålen, resultatet av revision, analys av information, 

förebyggande, korrigerande åtgärder samt ledningens genomgång (SIS, 2009). 

Ständiga förbättringar inom HL och HLC 

Verksamheterna arbetar med korta beslutsvägar och ledningen är direkt involverad i 

organisationens dagliga arbete. Såväl ledningen som berörd personal engageras i det 

dagliga förbättringsarbetet. Om medarbetare eller verksamheternas kunder identifierar 

en avvikelse eller ett fel i någon av organisationens processer tas beslut om åtgärder 

direkt. Utöver dessa direkta åtgärder analyseras och värderas avvikelsen och eller felet 

så att detta inte ska inträffa i framtiden. Förbättringsarbetet är kontinuerligt inom 

verksamheterna och sker i nära samband med verksamheternas kunder och samar-

betspartners. Åtgärder som utförts eller identifierats följs sedan uppför att säkerställa 

att önskad effekt nåtts.  

5.10.17 Gap-analys ständiga förbättringar 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

8.5.1 Företaget ska alltid bättra på kvalitetsledningssy-

stemet med underhåll av kvalitetspolicy, kvali-

tetsmål, resultat av revision, analys av informat-

ion, rättande och preventiva åtgärder samt led-

ningens genomgång.  

  Väsentliga delar ur denna del 

saknas i dagsläget. 

 

HL och HLC har upprättat grunderna till sin kvalitetspolicy de har dock inte definierat 

mätbara mål och genomför inte revisioner som kan ligga till grund för ständiga för-

bättringar.  

5.10.18 ISO 9001 krav 8.5.2, korrigerande åtgärder 

Åtgärder ska vidtas för att eliminera orsakerna till avvikelser med avsikt att förhindra 

att de upprepas. En dokumenterad rutin ska tas fram där det anges krav att granska 

avvikelser, fastställa orsakerna, utvärdera behovet av åtgärder för att de inte ska upp-

komma på nytt, vidta nödvändiga korrigerande åtgärder, dokumentera resultaten av 
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vidtagna åtgärder samt granska hur verkningsfulla dessa genomförda korrigerande 

åtgärder varit (SIS, 2009). 

Korrigerande åtgärder inom HL och HLC 

Vid reklamationer och avvikelser ska företaget minska konsekvenserna för berörda 

parter genom att ta direkta beslut om åtgärder som ska vidtas. Tillsammans med kun-

den löses problemet på bästa sätt och analyseras hur det ska arbetas med att förebygga 

en återupprepning av problemet. 

Reklamationer 

Ärendet ska genast tas omhand utan dröjsmål. Ansvarsbestämmelser enligt NSAB 

2000 tillämpas. Dokumentation kring reklamationer arkiveras för framtiden. 

Avvikelser 

Alla avvikelser ska åtgärdas, dokumenteras och följas upp för att undvika återupprep-

ning. 

5.10.19 Gap-analys korrigerande åtgärder 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

8.5.2 Organisationen ska ta vid åtgärder för att av-

lägsna orsakerna till avvikningar i syfte att för-

hindra upprepande. Rättande åtgärder ska stå i 

proportion till konsekvenserna av de påträffade 

avvikelserna. En dokumenterad rutin ska upprät-

tas som anger krav för att 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-f uppnås. 

A Granska avvikelser (innefattande kundklagomål)   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Fastställa orsakerna till avvikelser   En avvikelse analys utförs i 

samband med identifierad 

avvikelse. 

C Utvärdera behovet av åtgärder för att säkerställa 

att avvikelser inte uppkommer på nytt. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Fastställa och vidta nödvändiga korrigerande 

åtgärder. 

  Utförs i den mån organisation-

erna lyckas identifiera avvikel-

sen och dess ursprung. 

E Dokumentera resultaten av vidtagna åtgärder (se 

4.2.4) 

  Detta genomförs idag, dock 

finns ingen standardiserad rutin 

för detta. 

F Granska hur verkningsfulla genomförda korrige-

rande åtgärder har varit. 

  Uppföljningar mäts inte. 

Vid eventuella fel och korrigerande åtgärder finns det idag inget systematiskt sätt eller 

dokumentation kring detta. I dagsläget hanterar man varje åtgärd på ett unikt sätt och 

kommer fram till bästa lösningen just då. För att uppnå kraven krävs det en utförligare 

dokumentation kring korrigerande åtgärder. 
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5.10.20 ISO 9001 krav 8.5.3, förebyggande åtgärder 

Organisationen ska fastställa åtgärder för att eliminera orsakerna till tänkbara avvikel-

ser i avsikt att förebygga att de uppkommer. Rutiner ska tas fram som anger krav för 

att fastställa avvikelser som kan tänkas uppkomma och dess orsaker. I dessa beskrivs 

hur organisationen ska utvärdera behovet av åtgärder samt fastställa och vidta dessa 

förebyggande åtgärder. Detta ska dokumenteras och sedan granskas hur verkningsfullt 

det varit (SIS, 2009). 

Förebyggande åtgärder inom HL och HLC 

I samband med nya kunder eller uppdrag från befintliga kunder utför verksamheterna 

en riskanalys vars syfte är att organisationerna ska kunna vidta förebyggande åtgärder. 

Åtgärderna och vikten av riskanalysen tar sin utgångspunkt utifrån verksamheternas 

samlade erfarenheter och kunskaper. Vidare använder sig verksamheterna av olika 

typer av uppföljningsdokument beroende på vilken kund det är och vem som arbetar 

med kunden.  

5.10.21 Gap-analys förebyggande åtgärder  

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

8.5.3 Organisationen ska fastlägga åtgärder för att 

avlägsna orsakerna till tänkbara avvikelser i av-

sikt att förhindra att de uppkommer. Förebyg-

gande åtgärder ska stå i proportion till konse-

kvenserna av de tänkbara problemen. En doku-

menterad rutin ska upprättas som anger krav för 

att 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

A Fastställa vilka avvikelser som kan tänkas upp-

komma och deras orsaker. 

  En riskanalys genomförs i 

samband med exempelvis nya 

kundavtal etc.  

B Utvärdera behovet av åtgärder för att hindra upp-

komst av avvikelser. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C Fastställa och vidta nödvändiga förebyggande 

åtgärder. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Dokumentera resultaten av vidtagna åtgärder (se 

4.2.4) 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

E Granska hur verkningsfulla vidtagna förebyg-

gande åtgärder har varit. 

  Uppföljning av detta är begrän-

sat. 

För att undvika eventuella återupprepande av fel och problem som stöts på bör företa-

get införa rutiner som ska följas för att vidta förebyggande åtgärder. Dessa ska doku-

menteras och ses över så att eventuella problem i framtiden ska undvikas i den mån de 

är möjligt. 
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5.11 Sammanfattning av gap-analyser allmänt krav 8, mätning, 
analys och förbättringar 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

8.1 Organisationen ska planera och införa de proces-

ser för övervakning, mätning, analys och förbätt-

ring som erfordras för att: (se nedan a,b,c) Detta 

ska innefatta beslut om användning av lämpliga 

metoder, inklusive statistiska, och i vilken om-

fattning de ska användas. 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

A Visa överensstämmelse med krav på produkt.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Säkerställa att ledningssystemet för kvalitet upp-

fyller gällande krav. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C Ständigt förbättra kvalitetsledningssystemets 

funktion. 

  Finns idag inget dokumenterat 

kvalitetsledningssystem. 

8.2.1 Som ett av måtten på kvalitetsledningssystemets 

funktion ska organisationen skaffa sig informat-

ion om kunders uppfattning om huruvida organi-

sationen har uppfylld kundkraven eller inte. Me-

toder för att erhålla och utnyttja sådan informat-

ion ska fastläggas. 

  Ingen rutin för detta finns. 

8.2.2 Organisationen ska genomföra interna revisioner 

med planerade intervall för att avgöra om kvali-

tetsledningssystemet: 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-b uppnås. 

A Överensstämmer med vad som gjorts plan (se 

7.1), med kraven i denna standard och med de 

krav som ingår i kvalitetsledningssystemet och 

som organisationen fastställt. 

  Finns idag inget dokumenterat 

kvalitetsledningssystem. 

B Har införts och underhållits på ett ändamålsenligt 

sätt. 

  Finns idag inget dokumenterat 

kvalitetsledningssystem. 

8.2.3 Organisationen ska använda passande metoder 

för att övervaka och, när så är användbart, mäta 

de processer som omfattas av kvalitetslednings-

systemet. Dessa metoder ska visa processernas 

förmåga att skapa planerade resultat. När plane-

rade resultat inte uppnås, ska korrigeringar och 

korrigerande åtgärder vidtas på lämpligt sätt.  

  Detta utförs idag, dock finns 

inget dokumenterat systema-

tiskt arbetssätt eller rutiner för 

detta. 

8.3 Organisationen ska säkerställa att produkt som 

inte fyller ställda krav identifieras och styrs för att 

förhindra oavsiktlig nyttjande eller leverans. En 

dokumenterad rutin ska upprättas som fastlägger 

styrningen av, samt ansvar och rättigheter för 

hanterande av avvikande produkter. När så är 

användbart ska organisationen behandla en avvi-

kande produkt på ett eller flera av kommande sätt 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-d uppnås. 

A Genom att ta vid åtgärd för att eliminera den 

upptäckta avvikelsen. 

  Avvikelser tas hand om och 

åtgärd beslutas om då avvikel-

sen identifierats. 

B Genom att acceptera att produkten utnyttjas, 

frisläpps eller accepteras under dispens från behö-

rig instans, i tillämpliga fall från kunden. 

  Vid identifiering arbetas lämp-

lig lösning fram med berörd 

part. 
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C Genom att ta vid handling som fyller att den 

används eller tillämpas på det sätt som från bör-

jan ämnats. 

  Detta utförs i viss mån idag, 

dock upplever vi att vissa av-

vikelseområden behöver ut-

vecklas ytterligare utifrån ett 

systemperspektiv. 

D Genom att vidta passande handling med hänsyn 

till de reella eller möjliga följdriktigheterna av 

avvikelsen när avvikande produkt upptäcks efter 

det att den har levererats eller börjat användas. 

  Detta utförs inom organisat-

ionerna i dagsläget. 

8.4 Organisationen ska fastställa, samla och noggrant 

undersöka väsentlig information för att visa om 

kvalitetsledningssystemet är lämpligt och hur det 

fungerar. Informationen ska också utnyttjas för 

att fastställa var ständiga förbättringar av kvali-

tetsledningssystemet kan göras. Detta ska omfatta 

information som erhålls från övervakning och 

mätning liksom relevanta källor. Analysen ska ge 

information om: 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-d uppnås. 

A Kundtillfredsställelse (se 8.2.1)   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Överrensstämmelse med krav på produkt (se 

8.2.4) 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C Kännetecken och stilar hos processer och produk-

ter, medräknat chanser till förebyggande åtgärder 

(se 8.2.3 och 8.2.4) 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Leverantörer (se 7.4)   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

8.5.1 Organisationen ska ständigt förbättra kvalitets-

ledningssystemet med hjälp av kvalitetspolicy, 

kvalitetsmål, resultat av revision, analys av in-

formation, korrigerande och förebyggande åtgär-

der samt ledningens genomgång.  

  Väsentliga delar ur denna del 

saknas i dagsläget. 

8.5.2 Organisationen ska ta vid förberedelser för att 

avlägsna orsakerna till avvikelser med avsikt att 

hindra upprepning. Korrigerande åtgärder ska stå 

i proportion till konsekvenserna av de påträffade 

avvikelserna. En dokumenterad rutin ska upprät-

tas som anger krav för att: 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-f uppnås. 

A Granska avvikelser (innefattande kundklagomål)   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

B Fastställa orsakerna till avvikelser   En avvikelse analys utförs i 

samband med identifierad 

avvikelse. 

C Utvärdera behovet av åtgärder för att säkerställa 

att avvikelser inte uppkommer på nytt. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Fastställa och vidta nödvändiga korrigerande 

åtgärder. 

  Utförs i den mån organisation-

en lyckas identifiera avvikelsen 

och dess ursprung. 

E Dokumentera resultaten av vidtagna åtgärder (se 

4.2.4) 

  Detta genomförs idag, dock 

finns ingen standardiserad rutin 

för detta. 

F Granska hur verkningsfulla genomförda korrige-

rande åtgärder har varit. 

  Uppföljningar mäts inte. 
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8.5.3 Organisationen ska bestämma åtgärder för att 

eliminera skälen till möjliga avvikelser i avsikt att 

förhindra att de uppkommer. Preventiva åtgärder 

ska stå i proportion till konsekvenserna av de 

tänkbara problemen. En sammanställd rutin ska 

upprättas som anger krav för att: 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

A Fastställa vilka avvikelser som kan tänkas upp-

komma och deras orsaker. 

  En riskanalys genomförs i 

samband med exempelvis nya 

kundavtal etc.  

B Utvärdera behovet av åtgärder för att hindra upp-

komst av avvikelser. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

C Fastställa och vidta nödvändiga förebyggande 

åtgärder. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

D Dokumentera resultaten av vidtagna åtgärder (se 

4.2.4) 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

E Granska hur verkningsfulla vidtagna förebyg-

gande åtgärder har varit. 

  Uppföljning av detta är begrän-

sat. 

 

HL och HLC har inte fastlagt någon metod för att fastställa om de uppfyllt sina kun-

der krav eller inte. En dokumenterad rutin saknas som fastlägger ansvar och krav på 

planering, genomförande av revisioner och upprättande av dokumentation samt rap-

portering av resultat. HL och HLC saknar även ett utformat revisionsprogram. Verk-

samheterna har uttalat i sina kvalitetsmanualer att interna kvalitetsrevisioner ska ge-

nomföras av kvalitetsansvarig men inte vad detta innebär mer detaljerat. Företagen 

själva att de arbetar nära sina kunder och genom sina nära sammarbeten lyfts inform-

ation över deras kunders uppfattning kring exempelvis kundnöjdhet, avvikelser etc. 

HL och HLC genomför olika former av övervakning och mätning, dock saknas en 

dokumenterad rutin samt ett standardiserat arbetsätt för detta. Verksamheterna mäter 

ett antal service och kvalitetsparametrar men saknar uttalade mål och därför kan inte 

de mätas mer än utifrån ett konstaterande av förändring under en viss tid. Avvikelse 

området är generellt väl genomfört dock anser vi att HL och HLC behöver utveckla 

vissa områden ytterligare ur ett systemperspektiv.  

HL och HLC innehar inget dokumenterat bevis för att ständiga förbättringar bedrivs 

samt bevis för att de samlar in relevant information för att fastställa och analysera hur 

lämpligt och välfungerande deras kvalitetsledningssystem är. Organisationen arbetar 

med korta beslutsvägar och i stor utsträckning i direkt kontakt med ledningen vilket 

innebär att avvikelser, problem och åtgärder i möjligaste mån hanteras direkt på plats. 

I viss utsträckning dokumenteras dessa för att ligga till grund för framtida förbättring-

ar men inte alltid pga. organisationens platthet och närhet. En dokumenterad rutin för 

detta arbete saknas som anger granskning av avvikelser, fastställande av orsakerna, 

utvärdering av behovet av åtgärder för att de inte ska uppkomma på nytt, vidtagande 

av nödvändiga korrigerande åtgärder, dokumentation av resultaten av vidtagna åtgär-

der samt granskning av hur verkningsfulla dessa varit. Vi anser även att en del avvi-

kelseområden behöver utvecklas ytterligare utifrån ett systemperspektiv En standardi-

serad rutin som uppfyller standardens krav saknas för detta. 
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel tas en diskussion av de olika resultaten upp samt våra tankar och re-

flektioner över genomförande och använda metoder.  

6.1 Resultatdiskussion  

Här nedan går vi igenom och svarar på de olika frågeställningar vi ställde under in-

ledningen av rapporten utifrån syftet. Syftet är att granska verksamheterna (HL och 

HLC) nuläge och analysera dessa gentemot kraven som standarden kräver för en certi-

fiering.  

6.1.1 Hur arbetar Höglands Logistik AB i dagsläget med kvalitet? 

Både HL och HLC använder sig av ett kvalitetsledningssystem för att styra sina verk-

samheter. Detta system har växt, breddats och utvecklats i takt med företagens växt. 

Detta innebär att kvalitetsledningssystemets omfattning utvecklats efter behovet som 

växt fram och tankar bakom arbetssätt och rutiner kring detta inte har hunnit arbetas 

igenom fullt ut. Verksamheterna har börjat arbetet med att utforma rutiner och arbets-

sätt för att underlätta en eventuell framtida ISO 9001 certifiering. Utformningen av 

dessa nya rutiner uppfyller ännu inte ISO 9001 dokumentationskrav. I resultatdelen 

visar vi genom gap-analystabellen inom vilka områden HL och HLC uppfyller, är på 

väg att uppfylla och inte uppfyller standardens krav. Vissa krav uppfylls redan nu men 

behöver fortfarande läggas in i ett system för ständiga förbättringar, här kan verksam-

heterna ta hjälp av Demings PDCA-cykel. Dock anser vi att fokus bör ligga på att 

uppfylla de krav som standarden ställer och som verksamheterna ännu inte uppfyller. 

6.1.2 Vilka förändringar i detta arbetssätt krävs för att uppnå de krav 

 som ISO 9001 ställer? 

ISO-standarden ställer höga krav på ett företag för att en certifiering ska bli aktuell. 

Med höga krav menar vi specifikt för HL och HLC, vi är medvetna om att i vissa 

branscher upplevs inte kraven som så höga då det krävs exakt precision på produkter-

na ändå etc. Processerna ska granskas, mål ska sättas, flera rutiner ska upprättas och 

allting ska genomföras och skötas om. Gap-analysen som genomförts visar vad som 

krävs utav företaget för att genomföra en certifiering av ISO 9001 samt vad standar-

dens olika krav innebär. HL och HLC kan använda denna analys som en grund att 

arbeta vidare på för att själva skapa sig en förståelse kring dess innebörd samt hur de 

ska utforma exempelvis sina processer och dokument för att uppfylla standardens 

krav. 

Vidare anser vi att verksamheterna bör genomföra en processkartläggning över sina 

verksamheter och på så vis skapa sig en gemensam bild över vad som utförs, hur det 

utförs samt i vilken ordning processerna utförs. Då detta är avklarat kommer organi-

sationen enklare kunna identifiera mål och mätetal för att styra sina processer. Organi-

sationen har kommit en bit på vägen att fastställa sina huvudprocesser men mer arbete 
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krävs för detta. Verksamheterna behöver sätta sig in i ”processtänket” och standarden 

för att förstå arbetet och budskapet som ska ligga till grund för att bygga vidare mot 

en framtida ISO 9001-certifiering. Målet bör vara att få hela kvalitetsledningssystemet 

att fungera på ett systematiskt och givande vis som skapar mervärde för de anställda 

samt kunderna.  

Det finns en tanke bakom dokumenten som används inom verksamheterna och vi an-

ser att de bör standardisera arbetssättet och utformningen av dessa. Vidare bör verk-

samheterna utbilda sin personal ur ett helhetsperspektiv så att användarna förstår och 

tar ansvar för att uppföljningen skickas vidare och används proaktivt för att motverka 

att avvikelser uppstår i framtiden. Det är viktigt för verksamheterna att få hela deras 

organisation att sträva mot de mål som satts upp och få alla att förstå hur detta arbete 

genererar avkastning. 

6.1.3 Hur ska de gå tillväga för att uppnå dessa krav? 

Verksamheterna behöver arbeta igenom vad en eventuell ISO 9001 certifiering kom-

mer att innebära för verksamheterna på ledningsnivå. Vår bild är att HLCs logistik-

chef brinner för kvalitetsarbete och ser möjligheterna som en certifiering kan innebära 

för företagen. Organisationernas resurser är begränsade och medarbetarnas arbetsbe-

lastning är hög. Vi anser att ledningen bör skaffa sig en grundläggande bild över stan-

dardens innebörd, omfattning och vad det innebär i praktiken för de båda företagen.  

När detta väl är genomfört bör de fundera på hur de ska gå tillväga vid en eventuell 

certifiering. HL och HLC kan använda sig av tabellen vi presenterar i resultatdelen av 

detta arbete för att skapa sig en uppfattning om omfattningen av arbetet med en ISO 

9001-certifiering. Vi tror att verksamheterna kan utföra mycket arbete på egen hand 

för att underlätta ett framtida införande av standarden. Även om företagen väljer att 

inte införa standarden kommer moment som processkartläggning, arbetet med doku-

mentationskraven och ledningens genomgång underlätta för HL och HLC att styra sin 

verksamhet. Genom att arbeta efter väl genomtänkta processer som är standardiserade 

och samtidigt använda sig av dokumenterade rutiner kommer medarbetarna att finna 

en trygghet i sina arbetsuppgifter. Även företaget kommer att generera bättre kvalitet 

till sina kunder än vad som är möjligt idag. Genom att grundligt förstå sina processer 

och utifrån dessa sätta upp rimliga mål som man ska sträva efter har man en bra grund 

att jobba utifrån. Utifrån denna förståelse kommer företagen finna det enklare att sätta 

mål för verksamheternas olika processdelar.  

Målen som sätts ska vara anpassade efter HL och HLC för att de ska ge bästa effekt. 

Vi anser att genom att organisationerna arbetar med tydliga mål för verksamheterna 

pekas en tydlig riktning ut för alla medarbetare och samtliga kommer därmed att veta 

vart man är på väg och hur verksamheterna fungerar i förhållande till uttalade mål 

(SIS, 2010). Detta är i överensstämmelse med de rekommendationer som finns i stan-

darden. Engagerade medarbetare är nödvändigt för att lyckas med ett förändringsar-

bete och det är därför viktigt att organisationerna utbildar sin personal inom området 

för kvalitetsledningssystem och dess koppling till ISO 9001.  
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Genom att skapa förståelse för hur ett kvalitetsledningssystem kommer att påverka 

företagen och hur varje individ kan bidra kan organisationerna skapa en delaktighet 

vars positiva kvalitetseffekt kan nå betydligt längre än vad bara ett kvalitetssystem 

kan göra. Det är därför viktigt att tänka på människorna. Vi rekommenderar HL och 

HLC att läsa igenom de 7 stegen som vi tar upp i teoridelen i detta arbete och fundera 

på hur dessa kan anpassas för deras implementeringssituation (Bergman och Klefsjö 

2001). 

6.1.4 Vad kan en certifiering enligt ISO 9001 innebära för HL och 

 HLC?  

Standarder som ISO 9001 kan få småföretagare att ändra synsätt och jobba mer på ett 

standardiserat sätt. Det finns även små- och medelstora företag som är oerhört duktiga 

på att kombinera detta med närhet och korta beslutsvägar vilket större företag ibland 

försöker efterlikna. Vi menar dock att de större företagen ofta har rutiner på hur saker 

och ting ska göras och i större utsträckning tillämpar standardiserade arbetssätt för att 

vara konsekventa och uppnå ett jämnare resultat. Detta ska medföra att inga aktiviteter 

glöms bort eller att det inte finns några ansvariga, utan allting ska vara tydligt och 

enkelt att förstå. Genom att ett företag tänker igenom sina processer och arbetssätt i 

olika moment så som avvikelsehantering kan företaget eliminera onödiga moment och 

känna en trygghet att de arbetar enligt ett väl genomtänkt arbetssätt med väl funge-

rande processer.  

 

Enligt Pokinska (2006) kan ett certifikat leda till att HL och HLC lättare kan öka sina 

marknadsandelar ytterligare och därmed nå nya kunder eftersom potentiella kunder 

kan se certifikatet som en orderkvalificerare, ordervinnare och ge en känsla av trygg-

het att HL och HLC är seriösa och pålitliga företag. SFKs kvalitetsrevisor förklarade 

att genom en certifiering kan HL och HLC nå nya potentiella kunder genom att de 

efter en certifiering kommer att finnas i ett leverantörsregister där endast certifierade 

bolag finns med och som många stora företag använder sig av.  

 

I Pokinskas (2006) fallstudie kan vi även urskilja att mindre organisationer upplever 

en tydligare struktur och ordning inom verksamheten efter införande av ISO 9001, 

men för att dessa fördelar ska skapas måste människorna förstå standarden.  Standar-

den kan ses som en möjlighet att tillföra värde till verksamheten och kvalitetsled-

ningssystemet som en extra hävstång för förbättring av verksamheten.. Organisationen 

ska således utforma sitt nya ISO 9001 kvalitetsledningssystem utifrån sin verksamhet 

och inte utforma verksamheten efter standarden. Quazi (2002) kunde däremot inte 

uttyda någon skillnad mellan certifierade bolag och icke-certifierade bolag och dessas 

framgång. Flertalet andra undersökningar utförda av Sun & Cheng (2002), Wiele & 

Brown (1997) och Rao (1997) uppvisade däremot skillnader mellan organisationer 

som var certifierade och de som inte var det. Skillnader som kunde urskiljas var bland 

annat att certifierade organisationer hade en högre kvalitetsmedvetenhet, i högre ut-
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sträckning kunde motverka stora kvalitetsbristkostnader samt över lag var mer fram-

gångsrika än icke-certifierade organisationer. 

 

6.2 Metoddiskussion 

I detta arbete har ostrukturerade intervjuer skett med HL och HLC. Även en intervju 

hos SFK har ägt rum där vi fick fram oerhört värdefull information. Ostrukturerade 

intervjuer har genomförts då vi ansåg detta mest lämpligt eftersom de vi intervjuade 

hade väldigt bra kunskap inom området samt en god struktur på dagordningen. Ibland 

kan detta ha varit en nackdel då vi lätt kunde bli styrda av personen vi intervjuade. Vi 

anser att ytterligare någon intervju med liknande företag skulle kunnat ha utförts för 

att få ännu djupare förståelse för små och medelstora företag.  

För att få en hög reliabilitet har transkribering skett i direkt anslutning till mötena. 

Detta för att inte missuppfatta eller utelämna viktig information som framkommit. 

Intervjuer har även utförts inom förutbestämda avgränsningar och mötets frågeställ-

ningar har tagits upp med berörda parter i förväg.  

Begreppsvaliditet har stärkts genom att undersökningen har jämförts med likartade 

studier för att kunna analysera företaget och dess problem. Resultatvaliditet i denna 

rapport anser vi förstärks genom att vi har använt oss av olika datainsamlingsmetoder, 

såsom intervjuer, olika analysmetoder och återkoppling till företagen. Internvaliditet-

en kan bevisas genom utförliga gapanalyser där vi granskat företaget punkt för punkt 

och återkopplat resultatet till företaget. Reliabiliteten i rapporten anser vi ha uppnått 

genom att ha varit noggranna i metodanvändningen. Vi har samlat in data genom in-

tervjuer och observationer samt granskat dessa för att få fram bästa möjliga resultat. 

Observationer har gjorts på HL och HLC för att få djupare inblick i verksamheten. 

Dessa har gett oss bilder av hur det egentligen fungerar då all information vi fått inte 

alltid överensstämde. Det har varit nyttigt att gå runt och observera saker som händer 

och sker, för att få en verklighetsuppfattning om företaget. Med hjälp av en ”walk 

through” har detta kunnat genomföras för att se hur processerna fungerar och utförs.  

Detta har hjälpt oss att jämföra hur ett kvalitetsledningssystem fungerar ute på ett fö-

retag som applicerat det. Information har samlats in från huvudpersonerna i de olika 

identifierade processerna på HL och HLC.  I detta arbete har primärdata samlats in 

genom intervjuer och observationer, samtidigt har verksamheterna har försett oss med 

sekundärdata som ligger till grund för vår Gap-analys. Vi har valt att fokusera på att 

använda primärdata för att skapa högre tillförlitlighet i studien. En del av information-

en har varit mindre användbar för rapporten varav denna information utelämnats, 

såsom egna sammanställda processkartläggningar som har utarbetats i anslutning till 

intervjuer och observationer. Vi har valt att inte ta med dessa i vår rapport eftersom vi 

anser att de inte är nödvändigt för rapportens läsare. Kartläggningarna har granskats 

av berörda personer för att på så vis säkerställa en korrekt processbild.   
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6.3 Slutsatser och rekommendationer 

Under arbetets gång har vi förstått hur pass mycket arbete det krävs för att nå en ISO 

9001-certifiering. För att lyckas med detta krävs ett stort engagemang som får hela 

organisationen att hjälpas åt och sträva mot ett och samma mål.  

På HL och HLC finns viljan hos ledningsgruppen, kunskapen och tiden är det som 

måste till för att det ska gå att införa ett kvalitetsledningssystem. Vissa av kraven är 

de nu redan på god väg att uppfylla medan vissa andra krav fortfarande behöver ana-

lyseras och börjas arbeta med. 

Gap-analysen visar tydligt genom färgkoderna vad som finns, behöver förbättras eller 

saknas i nuläget hos HL och HLC. Ett flertal dokumentationskrav behöver uppfyllas 

för att skapa en tydligare verksamhet. Rutiner ska fastställas, processer ska identifie-

ras samt förstås varför dessa är de uttalade processerna.  

Trots att färgkodningen består av mestadels röd färgkodning anser vi inte att verk-

samheterna ska bli avskräckta utan snarare bli motiverade till att påbörja resan mot ett 

hållbart kvalitetsledningssystem som förhoppningsvis kommer att gynna både dem 

själva samt deras kunder i framtiden. 

Ett lyckat införande av ISO 9001-standarden i företagen skulle gynna dessa på flera 

sätt. Vissa kunder efterfrågar ett certifikat och de skulle kunna vinna marknadsandelar 

om de kan visa upp sig på hemsidor som endast certifierade företag finns med på. 

En utebliven satsning på ett kvalitetsledningssystem kommer antagligen att generera 

problem inom en snar framtid då HL och HLC är expanderande små företag. I och 

med att allting expanderar med fler kunder, fler bilar och fler uppdrag så kommer det 

bli svårare för VD samt Logistikchef att styra allting på det sättet som de brukar göra. 

Det gäller att sätta fasta rutiner nu så att kontorspersonalen kan sköta sina jobb utan 

att ständigt behöva få ett godkännande från ledningen. På så vis kommer kvaliteten att 

öka på de administrativa uppgifter som man gör då varje medarbetare känner till sitt 

ansvar och sin påverkan på företagets resultat och upplevda levererade kvalitet.  

Vi menar att om företaget studerar gap-analysen och tar till sig den, är vi övertygade 

om att det kommer att ge en god motivation till att påbörja ett arbete med att införa ett 

kvalitetsledningssystem som senare kan komma till att leda till en ISO 9001-

certifiering. 

 

Vi som är författare till denna rapport anser att vi har lärt oss oerhört mycket av detta 

arbete. Vikten av att ha ett väl fungerande kvalitetsledningssystem har vuxit fram. Ett 

företag som har en ISO 9001-certifiering får inte bara en certifiering som de kan an-

vända som hävstång utan även ett helt nytt tänk i sin organisation. Medarbetarna får 

en tydligare bild av sina arbetsuppgifter och får förhoppningsvis ökad motivation till 

sitt arbete. 
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Tabell över ISO 9001 standardens krav i förhållande till HL och HLCs 

nuläge 

Nr. Kravelement Status Vår kommentar 

4.1 Organisationen ska upprätta, dokumentera, införa 

och underhålla ett ledningssystem för kvalitet och 

ständigt förbättra systemets verkan enligt kraven i 

denna standard. 

  

 

 

Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-f uppnås. 

a Fastställa de processer som erfordras för systemet 

och ange hur processerna tillämpas i organisat-

ionen. 

  Delvis genomfört i processmo-

dellen i denna rapport. 

b Fastställa ordningsföljd för samverkan mellan 

processerna. 

  Delvis genomfört, dock måste 

mer arbete genomföras. 

c Fastställa de kriterier och metoder som erfordras 

för att säkerställa att processerna både fungerar 

och styrs på avsett sätt. 

  Processer är ej dokumenterade. 

d Säkerställa att de resurser och den information 

som erfordras för att säkerställa att processerna 

både fungerar och styrs på avsett sätt. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

e Övervaka, mäta när så är tillämpligt och analy-

sera processerna. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

f Vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma 

planerade resultat och ständiga förbättring av 

processerna. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

4.2.1 Kvalitetsledningssystemets dokumentation ska 

innefatta 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-d uppnås. 

a Dokumenterad kvalitetspolicy och dokumente-

rade kvalitetsmål. 

  Finns kvalitetspolicy, dock ej 

dokumenterade kvalitetsmål. 

b En kvalitetsmanual.   Arbetet med denna har påbör-

jats, dock möter denna ej stan-

dardens krav. 

c Dokumenterade rutiner och redovisade dokument 

som krävs enligt denna standard 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

d Dokument inklusive redovisande dokument som 

organisationen har fastlagt är nödvändiga för att 

säkerställa att processerna planeras, genomförs 

och styrs på ett verkningsfullt sätt. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

4.2.2 Organisationen ska upprätta och underhålla en 

kvalitetsmanual som anger 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

a Omfattningen av kvalitetsledningssystemet, in-

klusive detaljer om och motivering för eventuella 

uteslutningar (se 1.2) 

  Arbetet med denna har påbör-

jats, dock möter denna ej stan-

dardens krav. 

b De dokumenterade rutiner som har upprättats för 

kvalitetsledningssystemet eller hänvisningar till 

dessa rutiner 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

c En beskrivning av samverkan mellan de processer 

som ingår i kvalitetsledningssystemet 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 
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4.2.3 De specificerande dokument som krävs enligt 

kvalitetsledningssystemet ska styras. Kvalitets-

ledningssystemets redovisande dokument är en 

speciell typ av dokument och de ska styras enligt 

de krav som anges i 4.2.4 En dokumenterad rutin 

ska upprättas för att fastställa de styrmedel som 

behövs för att: 

  Ska uppnås genom att under-

liggande steg a-f uppnås. 

 

a Godkänna dokument med avseende på lämplighet 

innan de ges ut. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

b Granska och efter behov uppdatera och på nytt 

godkänna dokument. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

c Säkerställa att ändringar och gällande ändrings-

status hos dokument är angivna. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

d Säkerställa att rätt version av tillämpliga doku-

ment finns på de platser där de ska användas. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

e Säkerställa att dokument förblir läsbara och lätt 

identifierbara. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

f Säkerställa att dokument av externt ursprung, 

som organisationen har fastlagt är nödvändiga 

oför planeringen och tillämpningen av kvalitets-

ledningssystemet, är identifierade och att deras 

distribution styrs. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

g Förhindra att oavsiktlig användning av föråldrade 

dokument och identifiera dem på lämpliga sätt, 

om de av någons skäl ska bevaras. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

4.2.4 Redovisade dokument upprättade för att visa 

ställda krav har uppfyllts och att kvalitetsled-

ningssystemet fungerar på avsett sätt ska vara 

styrda. Organisationen ska upprätta en dokumen-

terad rutin för att fastställa de styrmedel som 

erfordras för att identifiera, förvara, skydda, åter-

söka, bestämma arkiveringstid för och gallra 

redovisande dokument. Redovisande dokument 

ska förbli läsbara, lätt identifierbara och återsök-

ningsbara. 

  Dokumenterade rutiner för att 

fastställa styrmedel saknas. 

Redovisade dokument som 

möter standardens krav saknas. 

5.1 Högsta ledningen ska ge bevis på sitt åtagande 

när det gäller att utveckla och införa kvalitetsled-

ningssystemet samt att ständigt förbättra dess 

verkan genom att: 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

a Informera organisationen om betydelsen av att 

både kundkrav och författningskrav uppfylls. 

  Kraven kan kommuniceras 

tydligare. 

b Upprätta kvalitetspolicy.   Finns upprättad, möter dock ej 

standardens krav. 

c Säkerställa att kvalitetsmål är upprättade.   Finns idag ett allmänt kvali-

tetsmål, dock ej allmänna för 

att styra sina processer etc. 

d Genomföra ledningens genomgångar.   Genomförs i dagsläget i den 

omfattning som standarden 

kräver. 
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e Säkerställa att resurser finns tillgängliga.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

5.2 Högsta ledningen ska garantera att kundernas 

krav fastställs och uppfylls med målet att öka 

kundtillfredsställelsen (se 7.2.1 och 8.2.1) 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. Ingen stan-

dardisering undersökning ge-

nomförs. 

5.3 Högsta ledningen ska säkerställa att kvalitetspoli-

cyn 

  Ska uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

a Är anpassad för organisationens syfte.   Uppfyller standardens krav. 

b Innefattar ett åtagande att uppfylla krav och att 

ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet. 

  Åtaganden kan utvecklas. 

c Ger förutsättningar för att upprätta och se över 

kvalitetsmål. 

  Ger förutsättningar, om åta-

ganden och processer utveck-

las/identifieras kan kvalitetspo-

licyn bli tydligare. 

d Meddelas till och förstås av organisationen.   Kvalitetspolicyn är tydlig och 

enkel att förstå av organisat-

ionens medlemmar. 

e Granskas med hänsyn till fortsatt lämplighet.   Denna uppdateras. 

5.4.1 Högsta ledningen ska säkerställa att kvalitetsmål, 

inklusive de som behövs för att fylla krav på 

produkt (se 7.1 a), upprättas för relevanta funkt-

ioner och nivåer inom organisationen. Kvalitets-

målen ska vara mätbara och stå i överrensstäm-

melse med kvalitetspolicyn. 

  Ett allmänt kvalitetsmål finns 

övergripande. Arbetet med mål 

på olika funktioner/nivåer bör 

identifieras och utvecklas. 

Kvalitetsmål bör uttalas tydli-

gare och identifieras. 

5.4.2 Högsta ledningen ska se till att,    Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-b uppnås. 

a Planeringen av kvalitetsledningssystemet görs 

med avsikt att uppfylla både de krav som ställs i 

4.1 och kvalitetsmålen. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

b Funktionen hos kvalitetsledningssystemet bevaras 

när ändringar i detta system planeras och införs. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

5.5.1 Högsta ledningen ska garantera att ansvar och 

kompetenser är definierade och kommunicerade 

inom organisationen 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

5.5.2 Högsta ledningen ska utse en representant av 

organisationens ledning som oavsett annat ansvar 

ska ha ansvar och befogenheter som innefattas. 

   Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

a Säkerställa att de processer som erfordras för 

kvalitetsledningssystemet upprättas, införs och 

underhålls. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

b Till högsta ledningen rapportera om kvalitetsled-

ningssystemets funktion och behov av förbätt-

ring. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 
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c Säkerställa att medvetenheten om kundkrav finns 

i hela organisationen. 

  Organisationen är mindre och 

platt och kommunikation sker 

mellan medarbetarna. Dock 

finns inget systematiskt arbets-

sätt för detta. 

5.5.3 Högsta ledningen ska säkerställa att lämpliga 

processer upprättas för kommunikation inom 

organisationen och att kommunikation sker i 

fråga om kvalitetsledningssystemets funktion. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

5.6.1 Högsta ledningen ska gå igenom organisationens 

ledningssystem för kvalité med planerade inter-

vall för att garantera systemets fortlöpande lämp-

lighet, tillräcklighet och verkan. Genomgången 

ska omfatta bedömning av möjligheter till för-

bättring och bedömning av behovet av ändringar i 

kvalitetsledningssystemet, medräknat kvalitetspo-

licy och kvalitetsmål. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

5.6.2 Underlag för ledningens genomgång ska innefatta 

information om 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

a Resultat av revisioner.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

b Kundreaktioner.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

c Processers prestanda och produkters överrens-

stämmelse med ställda krav. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

d Status hos förebyggande och korrigerande åtgär-

der. 

  Viss uppföljning finns, dock 

möter ej standardens krav. 

e Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens 

tidigare genomgångar. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

f Förändringar som skulle påverka kvalitetsled-

ningssystemet. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

g Rekommendationer till förbättringar.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

5.6.3 Resultaten från ledningens genomgång ska om-

fatta beslut och åtgärder som rör 

   Ska uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

a Förbättring av verkan hos kvalitetsledningssy-

stemet och dess processer. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

b Förbättring av produkt med hänsyn till kunders 

krav. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

c Behov av resurser.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

6.1 Organisationen ska fastställa behovet av och 

tillhandahålla de resurser som krävs för att 

  Organisationen arbetar med att 

öka kundtillfredsställelsen 

dock saknas ett systematiskt 

arbetssätt för detta. 

a Upprätta och underhålla kvalitetsledningssyste-

met och att ständigt förbättra dess verkan. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 
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b Öka kundtillfredsställelsen genom att uppfylla 

kunders krav. 

  Krav identifieras tillsammans 

med kund och uppföljning sker 

vid kontakt. 

6.2.1 Personal som utför arbete som påverkar överrens-

stämmelse med krav på produkt ska vara kompe-

tent, baserat på lämplig teoretisk och praktisk 

utbildning, färdigheter och erfarenheter. 

  Detta säkerställs vid kontrakts-

skrivning och vid rekrytering. 

6.2.2 Organisationen ska   Organisationerna behöver 

utveckla nedanstående steg c-e 

för att uppnå standardens krav. 

a Fastställa krav på kompetens för de medarbetare 

som utför arbete som påverkar överrensstäm-

melse med krav på produkt. 

  Arbetsbeskrivningar med an-

svar, befogenheter och uppgift 

saknas. 

b När så är tillämpligt genomföra praktiskutbild-

ning eller vidta andra åtgärder för att uppnå den 

nödvändiga kompetensen. 

  Sker kontinuerligt då behov 

identifierats inom verksamhet-

erna. 

c Utvärdera verkan av de vidtagna åtgärderna.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

d Säkerställa att medarbetarna är medvetna om 

relevansen och betydelsen av egna aktiviteter och 

hur de själva bidrar till att kvalitetsmålen uppnås. 

  Kvalitetsmål ej upprättade, 

finns idag inget systematisk 

arbetssätt för detta. 

e Bevara tillämpning dokumentation över teoretisk 

och praktisk utbildning, färdigheter och erfaren-

het (se 4.2.4). 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

6.3 Organisationen ska bestämma behovet av, till-

handahålla och stödja den infrastruktur som krävs 

för att uppnå överrensstämmelse med krav på 

produkt. Infrastrukturen innefattas i användbar 

omfattning 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

a Byggnader, arbetsutrymme och tillhörandeför-

sörjningssystem. 

  Avtal finns upprättade. 

b Utrustning (både hårdvara och mjukvara)   Stödtjänster finns, bla service-

kontrakt hos Volvo lastvagnar. 

c Stödtjänster (inom områden som transporter, 

kommunikation eller informationssystem) 

  IT-system finns som stöd. 

6.4 Organisationen ska fastställa och styra den verk-

samhetsmiljö som krävs för att väcka överrens-

stämmelse med krav på produkt. 

  Uppfyller standardens krav. 

 
7.1 

Organisationen ska göra plan och utveckla de 

processer som begärs för produktframtagning. 

Planering av produktframtagningen ska stämma 

överens med de krav som rör för de andra proces-

serna i kvalitetsledningssystemet. 

 

 

Ska uppnås genom att under-

liggande steg a-d uppnås. 

a Kvalitetsmål och krav på produkt  

 

Behöver fastställa krav för 

kvalitetsledningssystemet i 

enlighet med krav 4.1 

b Utforma processer och styrande dokument speci-

fikt för produkten. 

 Arbetet med denna har påbör-

jats, dock möter denna ej stan-

dardens krav. 
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c Behövliga aktiviteter för verifiering, validering, 

övervakning, mätning, kontroll, och prövning för 

produkten. 

 Arbetet har påbörjats men ännu 

inga fasta rutiner som upprät-

tats. 

d Vilka redovisande dokument som är nödvändiga 

för att styrka att framtagningsprocesserna och den 

resulterande produkten uppfyller ställda krav 

 Arbetet med denna har påbör-

jats, dock möter denna ej stan-

dardens krav. 

7.2.1 Kundprocesser, organisationen ska fastställa  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-d uppnås. 

a De krav som specificeras av kunden, inklusive 

om leverans. 

 Uppfyller kundens krav till stor 

del. 

b Krav som inte angetts av kunden men som är 

nödvändiga med hänsyn till specificerade eller 

avsedd användningen den är till för. 

 Uppfyller detta. 

c Författningskrav tillämpliga på produkten  Uppfylls. 

d De ytterligare krav som organisationen har fast-

lagt är nödvändiga. 

 Bör skrivas ner och dokument-

eras. 

7.2.2 Organisationen ska se över de krav som hänför 

sig till produkten. Denna genomgång ska utföras 

innan organisationen gör ett förpliktelse att till-

handahålla en produkt till kunden (t.ex. genom att 

lämna ett anbud, att acceptera ett kontrakt eller en 

order, att acceptera ändringar i kontrakt eller 

order) Genomgången ska säkerställa att produkt 

krav är definierade 

 Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

a Krav på produkt är definierade.  Behöver dokumenteras i enlig-

het med krav 4.2.4 samt att 

innebörden av krav 7.2.2 bör 

ses över hur denna kan komma 

att påverka HL och HLC. 
b Krav i kontrakt eller order som skiljer sig från 

tidigare uttryckta krav kartläggs och behandlas 

 Behöver dokumenteras i enlig-

het med krav 4.2.4 samt att 

innebörden av krav 7.2.2 bör 

ses över hur denna kan komma 

att påverka HL och HLC. 

c Organisationen har förmåga att uppfylla definie-

rade krav. 

 Om ovan dokumenteras och 

arbetas med så finns förmågan 

att uppfylla dessa. 

7.2.3 
Organisationen ska fastställa och införa ett väl-

fungerande sätt för kommunikation med kunder 

avseende produktinformation, frågor, kontrakt 

eller order inklusive ändringar av dessa samt 

kundreaktioner och klagomål från dessa. 

 

 Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

a Produktinformation  Uppfylls. 

b Förfrågningar, kontrakt, order, inklusive ändring-

ar  

 Uppfylls. 
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c Kundreaktioner, inklusive klagomål  Dokumentera mer systematiskt 

och alla bör göra på samma 

sätt. 

7.4.1 Organisationen ska säkerställa att inköpt produkt 

uppfyller specificerade krav. Arten och omfatt-

ningen av styrningen av leverantören och den 

inköpta produkten ska anpassas till de inflytande 

den inköpta produkten har på efterföljande pro-

duktframtagning eller slutprodukten. 

 Kriterier för val och bedöm-

ning samt förnyad bedömning 

har inte fastlagts. 

7.4.2 Inköpsinformation ska ange i detalj den produkt 

som ska köpas och ska i användbara delar inne-

fatta 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 

a Krav för godkännande av produkt, rutiner, pro-

cesser och utrustning. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

b Krav på kvalifikationer för personal.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

c Krav på ledningssystem för kvalitet.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

7.4.3 Organisationen ska formulera och införa den 

behärskning eller de andra aktiviteter som krävs 

för att säkerställa att inköpt produkt uppfyller 

specificerade inköpskrav. I de fall organisationen 

eller dess kunder avser utföra verifiering hos en 

leverantör ska organisationens inköpsinformation 

ange hur en sådan verifiering och ett sådant fri-

släppande av produkten ska utföras. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

7.5.1 Organisationen ska planera och genomföra pro-

duktion av varor och utförande av tjänster under 

styrda förhållanden. Detta ska innefatta i tillämp-

liga delar att 

   Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-f uppnås. 

a Ha information tillgänglig som specificerar egen-

skaperna hos produkten. 

  Detta dokumenteras i avtal 

med kund och följs sedan upp i 

organisationernas stödsystem. 

b Hålla arbetsinstruktioner tillgängliga där så är 

nödvändigt. 

  Arbetsinstruktioner saknas, 

dock kan det diskuteras vart 

dessa och inom vilken funktion 

dessa ska finnas. 

c Använda lämplig utrustning.   Fordon, redskap och stödsy-

stem utnyttjas. 

d Ha tillgång till och använda utrustning för över-

vakning och mätning. 

  Detta finns, dock inte ett sys-

tematiskt arbetssätt med ruti-

ner, uppföljning etc. saknas. 

e Genomföra övervakning och mätning.   Organisationerna mäter utvalda 

delar idag. 

f Genomföra aktiviteter för frisläppning av pro-

dukt, leverans och aktiviteter efter leverans. 

  Arbetssätt finns, dock ej do-

kumenterad rutin. 
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7.5.2 Organisationen ska utvärdera varje process för 

produktion av varor eller utförande av tjänster där 

resultatet inte kan verifieras genom följande 

övervakning eller mätning och, som en följd av 

detta, brister kan komma att märkas först sedan 

varan tagits i bruk eller tjänsten utförts. Valide-

ring ska visa förmågan hos dessa processer att 

åstadkomma planerade resultat. 

   Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

a Definierade kriterier för granskning och godkän-

nande av processerna. 

    

b Godkännande av utrustning och kvalificering av 

personal. 

  Sker i samband med anställ-

ning. 

c Användning av särskilda metoder och rutiner.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

d Krav på redovisande dokument (se 4.2.4).   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

e Förnyad validering.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

7.5.3 Organisationen ska iaktta varsamhet med kun-

dens egendom när den är under organisationens 

uppsikt eller används av organisationen. Organi-

sationen ska identifiera, verifiera, skydda och 

svarar för säkerheten för kundegendom som till-

handahållits för användning eller för att info i 

produkten. Om något som tillhör kunden förloras, 

skadas eller befinns vara olämpligt för använd-

ning ska organisationen rapportera det till kunden 

och bevara dokumentationen över detta (se 4.2.4). 

  NSAB 2000 används inom 

organisationerna. Dock saknas 

styrparametrar för detta i del 

4.2.4 

7.5.4 Organisationen ska visa aktsamhet med kundens 

egendom när den är under organisationens upp-

sikt eller används inom organisationen. Organi-

sationen ska identifiera, verifiera, skydda och 

svara för säkerheten för kund ägd egendom som 

tillhandahållits för nyttjande eller för att ingå i 

produkten. 

 Krav 7.5.4 bedöms genomarbe-

tad dock måste dessa doku-

menteras enligt krav 4.2.4 

7.5.5 Organisationen ska förvara produktegenskaper 

under interna processer och vid leverans till av-

sedd mottagare för att vidmakthålla överrens-

stämmelse med krav. 

 Krav 7.5.5 bedöms vara upp-

fyllt hos verksamheterna. 

7.6 Organisationen ska bestämma vilken övervakning 

och vilka mätningar som ska utföras och vilken 

övervaknings och mätutrustning som erfordras 

för att kunna bevisa att produkten motsvarar med 

fastlagda krav. Organisationen ska upprätta pro-

cesser för att säkerställa att övervakning och 

mätning kan utföras och blir utförd på ett sådant 

sätt som står i överensstämmelserna. 

 Verksamheterna har idag ingen 

typ av produktionsverksamhet 

som kräver diverse övervak-

nings- och mätutrustning. 

Verksamheterna hanterar idag 

inget som kräver specifik ut-

rustning för detta. 

 

8.1 Organisationen ska planera och införa de proces-

ser för övervakning, mätning, analys och förbätt-

ring som erfordras för att (se nedan a,b,c). Detta 

ska innefatta beslut om nyttjande av lämpliga 

metoder, medräknat statistiska, och i Vilken om-

fattning de ska användas. 

    

 

Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-c uppnås. 
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a Visa överensstämmelse med krav på produkt.   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

b Säkerställa att ledningssystemet för kvalitet upp-

fyller gällande krav. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

c Ständigt förbättra kvalitetsledningssystemets 

funktion. 

  Finns idag inget dokumenterat 

kvalitetsledningssystem. 

8.2.1 Som ett av måtten på kvalitetsledningssystemets 

funktion ska organisationen ordna fram sig in-

formation över kunders föreställning om huruvida 

organisationen har uppfyllt kundkraven eller inte. 

Principer för att erhålla och utnyttja sådan in-

formation ska beslutas. 

  Ingen rutin för detta finns. 

8.2.2 Organisationen ska genomföra interna revisioner 

med planerade intervall för att avföra om kvali-

tetsledningssystemet 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-b uppnås. 

a Överensstämmer med vad som planerats (se 7.1), 

med kraven i denna standard och med de krav 

som ingår i kvalitetsledningssystemet och som 

organisationen fastställt. 

  Finns idag inget dokumenterat 

kvalitetsledningssystem. 

b Har införts och underhållits på ett ändamålsenligt 

sätt. 

  Finns idag inget dokumenterat 

kvalitetsledningssystem. 

8.2.3 Organisationen ska använda passande metoder 

för att bevaka och, när så är möjligt att tillämpa, 

mäta de processer som bestås av av kvalitetsled-

ningssystemet. Dessa metoder ska visa proces-

sernas förmåga att framkalla planerade resultat. 

När planerade resultat inte uppnås, ska korrige-

ringar och korrigerande åtgärder vidtas på lämp-

ligt sätt.  

  Detta utförs idag, dock finns 

inget dokumenterat systema-

tiskt arbetssätt eller rutiner för 

detta. 

8.3 Organisationen ska garantera att en produkt som 

inte fyller ställda krav identifieras och styrs för att 

förhindra oavsiktlig användning eller leverans. En 

sammanställd rutin ska upprättas som fastlägger 

styrningen av, samt ansvar och kompetenser för 

hantering av avvikande produkter. När så är an-

vändbart ska organisationen behandla avvikande 

produkt på ett eller flera av följande sätt 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-d uppnås. 

a Genom att vidta åtgärd för att eliminera den upp-

täckta avvikelsen. 

  Avvikelser tas hand om och 

åtgärd beslutas om på då avvi-

kelsen identifierats. 

b Genom att godkänna att produkten används, fri-

släpps eller accepteras under dispens från behörig 

instans, i tillämpliga fall från kunden. 

  Vid identifiering arbetas lämp-

lig lösning fram med berörd 

part. 

c Genom att vidta åtgärd som hindrar att den an-

vänds eller tillämpas på det sätt som ursprunglig-

en avsetts. 

  Detta utförs i viss mån idag, 

dock upplever vi att viss avvi-

kelse områden behöver utveck-

las ytterligare utifrån ett 

systemperspektiv. 
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d Genom att vidta lämplig åtgärd med hänsyn till 

de verkliga eller tänkbara konsekvenserna av 

avvikelsen när avvikande produkt upptäcks efter 

det att den har levererats eller börjat användas. 

  Detta utförs inom organisat-

ionerna i dagsläget. 

8.4 Organisationen ska fastlägga, plocka ihop och 

göra en analys kring relevant information för att 

visa om kvalitetsledningssystemet är lägligt och 

hur det arbetar. Informationen ska också använ-

das för att fastlägga var ständiga förbättringar av 

kvalitetsledningssystemet kan göras. Detta ska 

innefatta information som erhålls från övervak-

ning och mätning liksom relevanta källor. Ana-

lysen ska ge information om 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-d uppnås. 

a Kundtillfredsställelse (se 8.2.1)   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

b Överrensstämmelse med krav på produkt (se 

8.2.4) 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

c Egenskaper och trender hos processer och pro-

dukter, inklusive möjligheter till förebyggande 

åtgärder (se 8.2.3 och 8.2.4) 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

d Leverantörer (se 7.4)   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

8.5.1 Organisationen ska ständigt bättra på kvalitets-

ledningssystemet med bidrag av kvalitetspolicy, 

kvalitetsmål, resultat av revision, analys av in-

formation, korrigerande och förebyggande åtgär-

der samt ledningens genomgång.  

  Väsentliga delar ur denna del 

saknas i dagsläget. 

8.5.2 Organisationen ska ta vid åtgärder för att av-

lägsna skälen till avvikningar i avsikt att för-

hindra repeterande. Korrigerande åtgärder ska stå 

i proportion till konsekvenserna av de påträffade 

avvikelserna. En dokumenterad rutin ska upprät-

tas som anger krav för att 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-f uppnås. 

a Granska avvikelser (innefattande kundklagomål)   Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

b Fastställa orsakerna till avvikelser   En avvikelse analys utförs i 

samband med identifierad 

avvikelse. 

c Utvärdera behovet av åtgärder för att säkerställa 

att avvikelser inte uppkommer på nytt. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

d Fastställa och vidta nödvändiga korrigerande 

åtgärder. 

  Utförs i den mån organisation-

erna lyckas identifiera avvikel-

sen och dess ursprung. 

e Dokumentera resultaten av vidtagna åtgärder (se 

4.2.4) 

  Detta genomförs idag, dock 

finns ingen standardiserad rutin 

för detta. 

f Granska hur verkningsfulla genomförda korrige-

rande åtgärder har varit. 

  Uppföljningar mäts inte. 
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8.5.3 Organisationen ska bestämma förberedelser för 

att avlägsna orsakerna till möjliga avvikningar i 

avsikt att hindra att de uppkommer. Preventiva 

åtgärder ska stå i balans till konsekvenserna av de 

tänkbara problemen. En dokumenterad rutin ska 

upprättas som anger krav för att 

  Skall uppnås genom att under-

liggande steg a-e uppnås. 

a Fastställa vilka avvikelser som kan tänkas upp-

komma och deras orsaker. 

  En riskanalys genomförs i 

samband med exempelvis nya 

kundavtal etc.  

b Utvärdera behovet av åtgärder för att hindra upp-

komst av avvikelser. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

c Fastställa och vidta nödvändiga förebyggande 

åtgärder. 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

d Dokumentera resultaten av vidtagna åtgärder (se 

4.2.4) 

  Finns idag inget systematiskt 

arbetssätt för detta. 

e Granska hur verkningsfulla vidtagna förebyg-

gande åtgärder har varit. 

  Uppföljning av detta är begrän-

sat. 

 

 


