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Abstract

Prerequisite and benefits of introducing quality
management system according to ISO 9001

Jonas Brohäll

The ISO 9000-series is a set of quality standards created by the International
Organization for Standardization. The series is intended to provide guidance to
companies in the process of deploying an effective quality management system. The
series includes the requirements standard ISO 9001. This standard contains
requirements on how a quality management system should be designed and how
companies generally must work with quality issues. When a quality management
system is introduced, if wanted, a quality certification can be implemented. In some
industries, this is necessary in order to do business with other companies or
suppliers. The main advantages of a quality management system based upon ISO 9001
are process orientation and focus on the customers needs and demands. ISO 9001 is
also recognized as an effective standard and today there are over 4500 companies in
Sweden who are certified.

Blixtvik AB is an Internet service provider in the broadband industry. The company
delivers broadband services to private customers, small and medium enterprises and
housing associations. As the competition in the market intensifies and customer
demands increase, the need for improved internal efficiency becomes a major priority.
Because of this, Blixtvik AB has requested an investigation of whether a quality
management system based upon ISO 9001 would increase efficiency and generate
business value. One of the main tasks in this thesis has been to provide a report of
Blixtvik AB’s current business situation. To do this, mapping of Blixtvik AB’s business
processes were necessary. To widen the scope further considering pros and cons
related to ISO 9001, an industry survey were performed.

The results obtained in this thesis have been clear and straightforward. First, the need
of a quality certification could not be justified, mainly due to the lack of internal or
external demands. Secondly, a number of areas within Blixtvik AB have been identified
suggesting that changes are necessary to implement a quality management system
based upon ISO 9001. However, there are good possibilities for continued work on
process orientation. The process maps developed in this thesis are also a good basis
for future improvements. The conclusion of this thesis is that Blixtvik AB most
definitely would benefit from a quality management system based upon ISO 9001.
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Sammanfattning 

ISO 9000-serien är en samling kvalitetsstandarder framtagna av International Organization for 

Standardization. Serien har som syfte att ge vägledning till företag i arbetet med att införa ett 

verkningsfullt ledningssystem för kvalitet. I serien ingår kravstandarden ISO 9001 där krav 

ställs på hur ett ledningssystem för kvalitet skall utformas och hur företag generellt sett skall 

arbeta med kvalitetsfrågor. När ett kvalitetsledningssystem är infört kan en kvalitetscertifiering 

genomföras. I vissa branscher är detta nödvändigt för att kunna ingå affärssamarbeten, vara 

med i upphandlingar eller helt enkelt få agera på marknaden. De främsta fördelarna med att 

basera ett kvalitetsledningssystem på ISO 9001 är processorientering och fokusering på 

kunders behov och krav. ISO 9001 är också en erkänt verkningsfull standard och idag 

återfinns drygt 4500 företag i Sverige som är certifierade.  

Blixtvik AB är ett tjänstelevererande företag i bredbandsbranschen. Företaget levererar 

bredbandstjänster till privatkunder, små och medelstora företag samt bostadsrättsföreningar. I 

takt med att konkurrensen på marknaden hårdnar och kundernas krav på tillhandahållna 

tjänster och service ökar har behovet av förbättrad intern effektivitet och struktur i 

verksamheten blivit en prioriterad fråga. I och med detta har Blixtvik AB efterfrågat en 

undersökning om huruvida ett ledningssystem för kvalitet baserat på ISO 9001 skulle kunna 

gynna verksamheten ur ett effektivitets- och affärsmässigt perspektiv. En av huvuduppgifterna i 

denna undersökning har varit att genom en processkartläggning ta reda på hur Blixtvik AB:s 

situation ser ut i dagsläget och vad som krävs för att ett faktiskt införande skall bli möjligt. För 

att kunna motivera ett införande ytterligare har en branschundersökning genomförts. 

De resultat som framkommit i detta examensarbete har varit tydliga. För det första har en 

kvalitetscertifiering och det arbete en sådan innebär inte kunnat motiveras. Detta främst på 

grund av att det ej finns några interna eller externa krav på Blixtvik AB. För det andra har ett 

antal områden inom Blixtvik AB:s verksamhet kunnat identifieras där förändringar är 

nödvändiga för att ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 skall kunna införas. Däremot 

finns goda förutsättningar för fortsatt arbete med processorientering och de fördelar som detta 

innebär. De processkartor som tagits fram utgör också en bra grund till fortsatta 

effektiviseringar. Slutsatsen från undersökningen är kortfattat att Blixtvik AB helt klart skulle 

kunna gynnas av ett kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001. 
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1 Introduktion 

Detta examensarbete har för avsikt att undersöka huruvida ett ledningssystem för kvalitet 

baserat på ISO 9001 är möjligt att införa på Blixtvik AB och om ett sådant införande kan ses 

som gynnsamt ur ett affärs- och effektivitetsmässigt perspektiv. För att identifiera denna 

möjlighet och påverkande faktorer skall informationssökning i olika medier samt en mindre 

undersökning bland företag inom branschen genomföras. Utöver detta kommer även en 

genomgående processkartläggning av Blixtvik AB:s verksamhet göras för att urskilja företagets 

nuläge och potential för ett framtida införande. Detta kapitel beskriver bakgrunden för 

examensarbetet, syfte och mål, metod samt begränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Blixtvik AB är en tjänsteleverantör inom bredbandsbranschen som levererar bredbands- och 

telefonilösningar till privatkunder, mindre företag och bostadsrättsföreningar. De tjänster som 

levereras är Internetförbindelser genom fiber-, LAN- och ADSL-anslutningar, IP-

telefonilösningar samt ett antal tilläggstjänster. Företaget grundades 2003 och har idag cirka 30 

000 kunder runt om i Sverige. Huvudkontoret ligger i Uppsala där samtliga medarbetare finns 

placerade. Antalet anställda uppgår till drygt trettio, där majoriteten arbetar på 

kundtjänstavdelningen. 

 

 Figur 1.1 Illustration över Blixtvik AB:s organisationsschema 

Blixtvik AB är ett självständigt dotterbolag med egen ledning. Företaget har under senare tid 

genomgått stora organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar. Största anledningen till 

detta är att företaget under årsskiftet 09/10 blev förvärvat av IP-Only Telecommunication AB 

(IP-Only, 2010), varpå en ny koncern bildades. Företaget har en egen marknads-, kundtjänst- 

och teknikavdelning. Ekonomiavdelningen delas dock sedan förvärvet med moderbolaget, se 

figur 1.1. 
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I takt med att konkurrensen hårdnar på marknaden, i kombination med högre krav från 

kunder och leverantörer, har också behovet av bättre struktur och effektivitet inom 

verksamheten blivit mer påtagligt. I dagsläget finns det ett antal områden som kräver 

förenkling, förbättring och effektivisering för att Blixtvik AB skall kunna tillgodose de externa 

krav som ställs i kombination med att kundantalet successivt ökar. Detta har i sin tur inneburit 

att Blixtvik AB vill utvärdera behovet och nyttan av ett kvalitetsledningssystem baserat på ISO 

9001. 

1.2 Syfte och mål 

I detta examensarbete finns två större frågeområden att ta ställning till, dessa anges nedan. För 

att få fram svar och lösningar på nedanstående frågor krävs olika tillvägagångssätt. En mer 

utförlig beskrivning av de metoder som används återfinns under nästa avsnitt. 

1. Hur ser situationen ut i branschen? Finns det andra företag inom liknande branscher 

som har ett certifierat kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001? Om ja, vilka 

fördelar har då kunnat identifieras i och med ett sådant införande ur ett affärs- och 

effektivitetsmässigt perspektiv? Om inga företag inom liknande branscher kan 

lokaliseras, hur ser då de generella åsikterna ut kring ett införande av ISO 9001? Vilka 

fördelar och nackdelar kan påvisas i praktiken och skulle då dessa kunna användas som 

underlag och motivering till ett införande på Blixtvik AB? 

2. Med utgångspunkt från ovanstående, hur ser Blixtvik AB:s möjligheter att införa ett 

ledningssystem för kvalitet baserat på ISO 9001 ut i dagsläget? Vilka områden behöver 

mindre eller ingen åtgärd och vilka behöver förenkling, förbättring eller omstrukturering 

för att ett införande och en eventuell framtida kvalitetscertifiering skall bli genomförbar? 

Målet med examensarbetet är sammantaget att leverera en nulägesanalys som skall kunna ligga 

till grund för fortsatt effektiviseringsarbete på Blixtvik AB. Nulägesanalysen skall påvisa brister 

och styrkor i verksamheten samt ge en tydlig och överskådlig bild över de områden vilka är 

kritiska för att ett fungerande kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001 skall kunna införas 

med en eventuellt efterföljande kvalitetscertifiering. Då en stor del av examensarbetet berör 

kartläggning av Blixtvik AB:s verksamhet med avseende på processer blir också en av 

slutprodukterna en tydlig och välbehövlig processkarta. Kartläggningen kommer i mångt och 

mycket att kunna bidra till ökad förståelse bland företagets anställda med avseende på 

kommunikation inom och utom verksamheten, arbetsrutiner, ansvarsområden och de system 

som används inom företaget. 

1.3 Metod 

Examensarbetet består av flera olika faser. I de inledande litteraturstudierna används fack- och 

kurslitteratur gällande kvalitetsledningssystem och ISO 9000-serien. En stor del av litteraturen 

lägger främst fokus på användandet och implementeringen av ISO 9001. Förutom traditionell 

litteratur används också elektroniska dokument från olika källor på Internet där 

användningsområden och reflektioner kring införande och faktiskt användande av ISO 9001 i 

praktiken presenteras. 

För att undersöka vilken påverkan ISO 9001 och tillhörande certifiering har bland andra 

företag inom liknande branscher skall en branschmässig undersökning genomföras. För att få 
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fram relevant information kring detta skall informationssökning göras i olika medier för att 

lokalisera eftersökta företag. Förutom informationssökning skall korrespondens via e-post och 

telefon upprättas med företagsrepresentanter för att om möjligt identifiera upplevda för- och 

nackdelar med själva införandet, se bilaga A. Slutligen skall teoretiska för- och nackdelar ur 

tidigare nämnd litteratur presenteras och utvärderas. 

Den största delen av examensarbetet är att ingående kartlägga Blixtvik AB:s verksamhet. 

Kartläggningen skall genomföras med avseende på processer, delprocesser, aktiviteter, 

ansvarsområden och de system som används inom företaget. Initialt skall en övergripande 

processkartläggning göras för att få en bild av hur företagets verksamhet ser ut. Efter detta skall 

avdelningsövergripande delprocesser identifieras och kartläggas. Detta arbete kommer att 

möjliggöras genom intervjuer med medarbetare och befattningshavare inom olika avdelningar 

på Blixtvik AB, i kombination med teorier från vald litteratur och andra källor. 

Den angreppsmetodik som skall användas vid kartläggningen kallas för ”virtuell walk through” 

och innebär att den person som ansvarar för processkartläggningen samlar representanter från 

olika delar av den process som skall kartläggas. Dessa personer får sedan beskriva den eller de 

delar som de själva är iblandande i efter bästa förmåga. Fördelarna med denna metod är att 

det går relativt snabbt att komma igång med kartläggningsarbetet och att tidigt få en god 

uppfattning av hur processerna samverkar och påverkar varandra (Ljungberg, 2001). 

För att dokumentera processerna skall Microsoft Visio (Microsoft, 2010) användas. 

Bakgrunden till valet av verktyg ligger i att dokumentationen skall hållas dynamisk och vara 

enkel att underhålla i det fortsatta effektiviseringsarbetet. Val av figurer, symboler och 

illustrering av flöden i processkartorna baseras på kurslitteratur inom området. 

Resultaten från ovanstående delmoment skall slutligen analyseras och diskuteras utifrån 

rådande omständigheter i branschen och Blixtvik AB:s nuläge med stöd från teorin. Denna 

rapport skrivs och revideras löpande under examensarbetets gång.  

1.4 Avgränsning 

I detta examensarbete ingår inte att på något sätt införa ett ledningssystem för kvalitet på 

Blixtvik AB eller att påbörja en kvalitetscertifiering i enlighet med ISO 9001. Rapporten är, 

om den påvisar tydliga fördelar för Blixtvik AB, ämnad att utgöra en grund för ett framtida 

införande och fortsatta förbättringar. Gällande ISO 9000-serien utesluts ISO 19011 i detta 

examensarbete då den standarden enbart berör vägledning för att leda och genomföra 

kvalitetsrevisionsarbete. Processkartläggningens omfattning bestäms av examensarbetets längd. 

Detta medför att fokus i kartläggningsarbetet läggs på Blixtvik AB:s huvudprocesser. 

Tidsmässigt disponeras 20 veckors heltidsarbete över de olika delmomenten. 
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2 Teoretisk bakgrund 

För att få en uppfattning om vad ett kvalitetsledningssystem eller processorientering innebär 

följer i detta kapitel en kortfattad, men viktig, teoretisk sammanfattning. Begrepp som kvalitet, 

TQM och processer kommer att redogöras för. 

2.1 Kvalitet 

Det finns en mängd olika definitioner av begreppet kvalitet. Några av dessa är aningen snäva i 

sin innebörd och innefattar enbart vikten av att uppfylla kundernas förväntningar. För att 

definitionen av kvalitet skall vara så rättvisande som möjligt bör det finnas en strävan att inte 

bara uppfylla kundernas krav, behov och förväntningar, utan också att överträffa dessa 

(Bergman & Klefsjö, 2007). 

Enligt standarden ISO 9000:2005 definieras kvalitet som den grad till vilken inneboende 

egenskaper uppfyller krav, det vill säga behov och förväntningar, sett ur ett obligatoriskt eller 

underförstått perspektiv. En annan mer lättolkad definition är att kvaliteten på en produkt är 

dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar 

(Bergman & Klefsjö, 2007). Den sistnämnda definitionen är den som legat till grund för 

antaganden och slutsatser i detta examensarbete. 

2.1.1 Tjänstekvalitet 

Blixtvik AB är ett tjänsteproducerande företag, detta innebär att kvalitetsbegreppet måste 

redogöras för ur ett tjänsteperspektiv. Tjänstekvalitet skiljer sig i många avseenden från 

varukvalitet. Några tydliga exempel på skillnader är bland annat att en vara ofta är mer konkret 

och dess innehåll är lättare att förklara, specificera och mäta än innehållet hos en tjänst. 

Kunden deltar ofta själv i produktionen av en tjänst, till skillnad från hur det ser ut inom 

varuproduktion. Till sist kan en tjänst i de flesta fall inte lagras eller transporteras då den ofta 

konsumeras samtidigt som den skapas. På senare tid har dock dessa skillnader förskjutits, 

exempelvis i och med det otal lagringstjänster för information som finns och växer fram på 

marknaden. 

Kvalitet på en tjänst kan mätas i ett antal olika dimensioner. De främsta är pålitlighet, 

trovärdighet, tillgänglighet, kommunikationsförmåga, tjänstvillighet, artighet, inlevelseförmåga 

och omgivning. För att förtydliga innebörden av dessa dimensioner kan de appliceras på 

Blixtvik AB:s verksamhet och företagets tillhandahållande av tjänster. Pålitlighet handlar först 

och främst om tjänstens jämnhet i resultat, hur den fungerar och hur väl det som utlovats 

uppfylls. Ur Blixtvik AB:s perspektiv handlar detta om hur väl olika bredbands- eller 

telefonitjänster fungerar, främst ur ett tekniskt perspektiv. Till detta hör trovärdighet, hur 

pålitligt Blixtvik AB faktiskt är, vilket i sin tur direkt påverkas av tjänsternas pålitlighet. 

Tillgänglighet syftar till hur lätt det är att få kontakt med leverantören, leverantörens 

öppettider, med mera. Kommunikationsförmåga är förmågan att kommunicera på ett ur 

kundens perspektiv naturligt och tydligt sätt. Tjänstvillighet är viljan att hjälpa kunden. Artighet 

handlar om leverantörens uppförande. Inlevelseförmåga avser förmågan att leva sig in i 

kundens situation. De fem senast nämnda dimensionerna kan i Blixtvik AB:s fall appliceras på 
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kundtjänstavdelningen och de funktioner som återfinns där. Omgivning är den sista 

tjänstekvalitetsdimensionen, denna handlar om den fysiska miljö där tjänsten utförs, i Blixtvik 

AB:s fall, hemma hos kunden (Bergman & Klefsjö, 2007).  

Ovanstående dimensioner är dock inte de enda. Varje tjänst måste uppfylla önskemålen från 

sin specifika målgrupp. Behov och förväntningar skiljer sig åt markant beroende på vilken 

tjänst det handlar om. På grund av detta måste kunders behov och förväntningar undersökas 

noggrant och resultaten tillåtas utgöra underlag för det faktiska framtagandet av tjänsten, dess 

produktion och eventuella kontinuitet. 

2.2 TQM 

Begreppet TQM är en förkortning av Total Quality Management och brukar på svenska ofta 

översättas till totalkvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling eller offensiv 

kvalitetsutveckling. Det som utgör grunden för TQM är att ett företag ser sitt kvalitetsarbete 

och sina kvalitetsfrågor som en integrerad del av verksamheten. Sammanfattat kan TQM 

beskrivas som en strävan att uppfylla, och helst överträffa, kundens behov och förväntningar till 

lägsta möjliga resursåtgång. Detta möjliggörs genom ett ständigt pågående fakta- och 

mätningsbaserat förbättringsarbete med fokus på företagets processer och där alla i företaget är 

delaktiga. För att detta skall bli möjligt krävs en engagerad ledning som aktivt arbetar med 

kvalitetsfrågor och förstår betydelsen av kund- och processorientering. Med en engagerad och 

hängiven ledning som grund bildar ovan nämnda aspekter tillsammans den så kallade 

hörnstensmodellen, se figur 2.1 (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 

Figur 2.1 Egen illustration av hörnstensmodellen 

Den centrala delen i hörnstensmodellen är ”Sätt kunderna i centrum”. Detta innebär att ett 

företag aktivt skall ta reda på vad kunderna egentligen vill ha och utifrån utveckling och 

förbättringar se till att kundernas behov och förväntningar uppfylls och förhoppningsvis även 

överträffas. Att ”Arbeta med processer” innebär att frångå det funktionella synsättet i en 

verksamhet och istället fokusera på hur saker och ting görs, genom processorientering, och 
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inte på vem som gör vad. Processer beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.3. ”Basera beslut på fakta” 

innebär att noga utvärderad information från mätningar och andra raffinerade fakta skall ligga 

till grund för beslutsfattande. Detta göra att felsatsningar och rent felaktiga beslut med 

ödesdigra konsekvenser undviks i större utsträckning. ”Arbeta ständigt med förbättringar” 

innebär att företaget hela tiden skall försöka effektivisera verksamheten och dess processer 

med målet att uppnå högre kvalitet till mindre kostnad. ”Skapa förutsättningar för delaktighet” 

handlar om att möjliggöra delaktighet bland de anställda i kvalitetsarbetet och tillhörande 

beslutsfattande. De anställda skall också få förståelse för deras betydelse i den helhet som 

tillsammans bidrar till att tillfredsställa företagets kunder. Dessa fem hörnstenar skall sedan 

tillsammans, som nämndes tidigare, vila på ett kraftigt fundament i form av ett ”Engagerat 

ledarskap”. 

2.3 Processer 

För att på ett bra sätt kunna arbeta med processer och processorientering måste förståelsen 

finnas för vad en process är och hur den fungerar. Det är inte lätt att genomföra en 

kartläggning av ett företags processer om det saknas en tydlig definition. Detta avsnitt 

behandlar definitionen av en process, innebörden av ett processorienterat arbetssätt samt 

processhierarki och processtyper. 

2.3.1 Processbegreppet 

Det finns en mängd olika definitioner av vad en process är. Beroende på vilken definition som 

väljs att basera arbete och antaganden på kan fokus i processarbetet också komma att skilja sig 

väsentligt. Många definitioner begränsar synen på en process. På grund av detta har en 

definition valts i detta examensarbete som innefattar många av de övriga och samtidigt 

förtydligar processens innebörd (Ljungberg, 2001):  

En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder 
information och resurser för att transformera insatser till utfall, från identifiering till 
tillfredsställelse av kundens behov.  

En process syftar till att tillfredställa behov, både från interna och externa kunder. Den 

karaktäriseras av att den har en början och ett slut. Med hjälp av en insats, eller ett objekt in, 

kan processen påbörjas. I slutet av en process ges ett utfall, eller objekt ut. För att utfallet skall 

vara det önskade måste insatsen för det första vara korrekt. Insatsen bearbetas sedan i 

processen genom aktiviteter som identifierar, översätter och förädlar den i strävan efter att 

producera det efterfrågade utfallet, eller resultatet (Ljungberg, 2001). Insatser och utfall kan 

vara både materiella och immateriella. Utfallet från en process utgör insatsen till 

nästkommande. Förutom insats, bearbetning och utfall behöver också en process resurser och 

information för att fungera. En resurs är någonting som behövs för att processens aktiviteter 

skall kunna utföras. Exempel på resurser är bland annat personal, utrustning, mjukvara eller 

ekonomiska medel (SIS/TK304, 2003). Information är det som behövs för att stödja och styra 

processen och kan även i vissa former utgöra insatser. Se figur 2.2 för en enkel visualisering av 

ovanstående förklaring. 
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Figur 2.2 Egen illustration över processens komponenter 

2.3.2 Processorientering och roller 

Processorientering är ett sätt att organisera en verksamhet och leda arbetet så det i slutändan 

skapar värde för dem företaget egentligen finns till för, nämligen dess kunder och intressenter. 

Grundtanken med processorientering är att komma ifrån den klassiska synen på hur en 

verksamhet fungerar och styrs av dess funktionsorientering som ofta präglas av stora vertikala 

skillnader. Processorienteringen är också tänkt att förändra synen på struktur, system, attityder, 

värderingar och organisationskultur (Ljungberg, 2001). Funktionsbaserade företag leds normalt 

uppifrån och ned med en ansvarsfördelning som enbart sträcker sig inom den enskilda 

avdelningen, eller funktionella enheten. I och med denna uppdelning av ansvar och arbete blir 

företagets kunder i vissa fall osynliga för den enskilda individen, någonting som skapar 

problem i strävan efter att identifiera, översätta och uppfylla kundkrav. Avdelningar som ej är i 

direkt kontakt med företagets kunder nedprioriterar problem och förbättringsbehov gentemot 

dessa till förmån för förverkligande av egna kortsiktiga mål. Kunderna blir alltså lidande vilket i 

slutändan även drabbar det egna företaget och dess framtida fortlevnad (SIS/TK304, 2003). 

Med processorientering införs istället en horisontell ledning och ansvarsfördelning som 

avlägsnar de väggar eller gränser som tidigare omgärdade respektive avdelning.  Detta leder till 

ökad delaktighet och förståelse av företagets övergripande mål, minskad avdelningsegoism och 

framför allt till bättre förmåga att tillgodose kundernas behov. Istället för att skylla problem 

eller felaktigheter på enskilda avdelningar eller anställda ges ökad möjlighet att identifiera roten 

till problemen genom att undersöka företagets aktiviteter och processer. I ett processorienterat 

företag är den naturliga utgångspunkten för hur det egna företaget ser på sig självt hur det 

utformas, leds, bedrivs och utvecklas. (Ljungberg, 2001). 

I ett funktionsorienterat företag har en avdelningschef ansvar för tre områden i stort. Dessa är 

att utveckla den del av företaget och verksamhetsprocessen som ligger under dennes 

ansvarsområde, säkerställa kompetensutveckling och välmående bland medarbetarna samt 

leda det operativa arbetet inom funktionen och tillhörande del av verksamhetsprocessen. I ett 

processorienterat företag förändras tidigare nämnda områden och omformuleras istället som 

tre olika roller. Dessa roller är processägare, resursägare och teamledare där ansvaret sträcker 

sig över hela verksamhetsprocessen. Resursägaren är dock inte bunden till en specifik process 

utan kan ha ansvar för tillsättning av resurser där det behövs inom företaget. I större företag 

brukar rollerna innehas av tre olika personer, i mindre kan dock en och samma person anta 

flera (Ljungberg, 2001). Processägaren har till uppgift att säkerställa processens utveckling och 
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tillämpning, har ansvar för alla resurser i processen samt dimensionering av densamma utifrån 

externa och/eller interna krav och förändringar. En processägare kan ses som kund till 

resursägaren som i sin tur har som uppgift att tillhandahålla de resurser som krävs av 

processen och processägaren. Många stödfunktioner i ett företag, exempelvis personal, 

marknad och IT, handhas av resursägare vilka kan ses som leverantörer till processägaren 

(Bergman & Klefsjö, 2007). Teamledaren, eller processledaren, är den operativa samordnaren 

som utnyttjar processen i kombination med tillhandahållna resurser för att utföra efterfrågat 

arbete. Utifrån den av processägaren uppsatta strukturen och metodiken är det teamledaren 

som har ansvaret för att leda, koordinera och stötta personalen i det operativa arbetet i 

processen (Ljungberg, 2001). 

2.3.3 Processhierarki och typer 

En process kan brytas ned i mindre beståndsdelar. En övergripande process består av 

delprocesser. En delprocess kan betraktas som en egen process och i denna återfinns 

aktiviteter som tillsammans utgör de förfaranden som krävs för att omvandla delprocessens 

insats till efterfrågat utfall. En aktivitet bildas i sig av exempelvis olika arbetsmoment som vart 

och ett beskriver enskilda handhavanden som krävs för att göra aktiviteten möjlig. 

Delprocesser och aktiviteter är de hierarkiska nivåerna som återfinns i en process, se figur 2.3. 

Enskilda arbetsmoment kommer ej att behandlas i detta examensarbete. 

 
Figur 2.3 Egen illustration över de hierarkiska nivåerna i en process 

Det finns också olika typer av processer relevanta att redogöra för i detta examensarbete. 

Dessa är huvud-, lednings- och stödprocesser. En huvudprocess har som uppgift att realisera 

affärsidén och utifrån externa kunders behov frambringa en efterfrågad produkt som i 

slutändan skapar värde och kundtillfredsställelse. Det kan exempelvis handla om att 

”Tillhandahålla produkter” som skapar värde för nya och potentiella kunder, eller ”Ge service 

och support” som i sin tur skapar mervärde för befintliga kunder. Ledningsprocesser har 

exempelvis som uppgift att planera, styra och motivera verksamheten och dess 

förbättringsarbete, utarbeta visioner, mål och strategier samt leda och fördela resurser. 

Stödprocesser tillhandahåller de resurser som krävs för att verksamheten och dess 

huvudprocesser skall fungera. Exempel på stödprocesser är bland annat att fakturera kunder, 

hantera inköp och bemanna verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2007).  
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3 Ledningssystem för kvalitet 

Alla företag har metoder för att leda, hantera och styra verksamheten och dess aktiviteter. 

Dessa metoder kan ses som ett företags ledningssystem. Ett ledningssystem kan kortfattat 

beskrivas som ett system för att upprätta policy och mål samt för att uppnå dessa mål. I ett 

ledningssystem finns rutiner för hur produkt- eller tjänsteutveckling skall utformas utifrån 

befintliga och potentiella kunders behov och hur dessa i sin tur skall marknadsföras. För att 

detta skall bli möjligt krävs styrning och tillsättning av resurser, exempelvis personal, 

ekonomiska medel, utrustning, lokaler och mycket annat. Ett ledningssystem skall också 

säkerställa att inköp görs efter behov och att de produkter eller tjänster som levereras uppfyller 

kundernas krav. Ett ledningssystem är således ett ovärderligt hjälpmedel för företagsledningen i 

strävan efter lönsamhet och företagets framtida fortlevnad. Oavsett vilken storlek ett företag har 

kan ett ledningssystem identifieras. Mindre företag med få anställda har ofta en relativt 

informell syn på ledningssystem vilket leder till ett mindre behov av dokumenterade rutiner. I 

medelstora och större företag vilka generellt sett präglas av högre formalitet ställs dock högre 

krav på utformning och dokumentation av ledningssystemet och dess funktioner (Persson, 

2009). 

Ett ledningssystem för kvalitet, eller ett kvalitetsledningssystem, är i sin tur ett samlingsnamn 

för de metoder ett företag använder för att leda, hantera och styra verksamheten med avseende 

på kvalitet. Kortfattat kan sägas att ett ledningssystem för kvalitet ämnar förbättra produkter 

eller tjänster, tillgodose kundernas krav samt se till att företagets kvalitetsmål uppfylls och 

upprätthålls genom planering och hantering av kvalitetsrelaterade processer, resurser och 

dokumentation. Ett kvalitetsledningssystem skall ses som en integrerad del i ett företags 

ledningssystem som kompletterar andra delar i ledningssystemet, exempelvis finansiering, 

lönsamhet, miljö och hälsa. Alla företag har ett ledningssystem och i detta återfinns de aspekter 

som avser kvalitet (SIS Förlag, 2002). 

3.1 ISO 9000-serien 

ISO 9000-serien utgörs av en samling standarder som med fördel kan hjälpa företag av alla 

typer och storlekar att införa och hantera ett verkningsfullt ledningssystem för kvalitet. Serien 

blev en ISO-standard 1987 och har sin bakgrund i tidigare amerikanska kvalitetsstandarder 

inom det militära. ISO 9000-serien är idag den samling standarder som fått absolut störst 

genomslagskraft av de drygt 18000 olika standarder som International Organization for 

Standardization tagit fram (ISO, 2010). Serien finns översatt till ett stort antal nationella 

standarder och i Sverige går den under benämningen SS-EN ISO 9000 (Bergman & Klefsjö, 

2008). ISO 9000-serien revideras löpande efter behov och aktuell version anges exempelvis på 

formen ISO 9000:2005, vilket innebär att den senaste versionen av standarden ISO 9000 är 

från 2005. ISO 9000-serien innehåller totalt sett fyra standarder med olika syfte som 

tillsammans bildar en grupp kvalitetsledningsstandarder: 

- ISO 9000:2005: Beskriver principer och specificerar terminologi för ett kvalitets-

ledningssystem. 
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- ISO 9001:2008: Specificerar krav för ett kvalitetsledningssystem där ett företag behöver 

visa sin förmåga att tillhandahålla produkter eller tjänster som uppfyller kunders krav, 

tillämpliga författningskrav samt syftar till ökad kundtillfredsställelse. Detta är den enda 

egentliga kravstandarden som ställer ”skall”-krav på ett kvalitetsledningssystem. 

- ISO 9004:2009: Ger en vägledning som beaktar verkan och effektiviteten hos ett 

ledningssystem för kvalitet. Syftet är att förbättra företagets förmåga i dessa avseenden 

och öka tillfredsställelse hos kunder och andra intressenter. 

- ISO 19011:2002: Ger vägledning till att leda och genomföra revisioner av kvalitets-

ledningssystem. 

Då detta examensarbete enbart berör förutsättningen och fördelarna för Blixtvik AB att införa 

ett kvalitetsledningssystem utesluts ISO 19011:2002 då denna används i samband med att ett 

kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001 redan finns på plats. 

3.1.1 ISO 9000:2005 

Standarden ISO 9000:2005 innehåller åtta principer för kvalitetsledning vilka utgör grunden 

för standarderna inom ISO 9000-familjen. Dessa principer bör genomsyra företagets 

verksamhet men också ligga till grund för uppbyggnad och utveckling av kvalitetslednings-

systemet. De används med fördel av högsta ledningen för att leda företaget mot förbättrad 

prestationsförmåga (SS-EN ISO 9000:2005, 2005): 

- Kundfokus: Företag är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och 

framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders 

förväntningar. 

- Ledarskap: Ledare åstadkommer enhetlighet när det gäller ett företags inriktning. De 

bör skapa och underhålla den inre miljö vari personalen kan engageras helt för att 

uppnå företagets mål. 

- Medarbetarnas engagemang: Medarbetare på alla nivåer är företagets främsta tillgång. 

Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för företagets bästa. 

- Processinriktning: Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande 

resurser hanteras som en process. 

- Systemangreppssätt för ledning: Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer 

som ett system medverkar till att företaget blir effektiv i att uppnå sina mål. 

- Ständig förbättring: Ständig förbättring av företagets funktion och resultat bör vara ett 

beständigt mål. 

- Faktabaserade beslut: Verkningsfulla beslut baseras på analys av data och annan 

information. 

- Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer: Ett företag och dess leverantörer är 

beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda 

att skapa värde. 

Förutom de åtta principerna för kvalitetsledning som beskriver hur kvalitetsarbetet skall ledas 

specificeras även principer och terminologi för själva kvalitetsledningssystemet.  
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3.1.2 ISO 9001:2008 

Standarden ISO 9001:2008 är den faktiska kravstandarden i ISO 9000-serien. Standarden 

ställer dock inga krav på de produkter eller tjänster som produceras. Istället ställs krav på själva 

ledningssystemet och dess förhållande till kvalitetsarbetet. Detta skall ses som ett komplement 

till produkt- eller tjänstekvaliteten hos det som produceras och kan användas både av företaget 

i sig och externa parter, exempelvis certifieringsföretag, för att undersöka hur väl företaget 

uppfyller kundkrav och sina egna krav med avseende på kvalitet. Standarden har inte heller 

som syfte att forcera företag att införa ett ledningssystem för kvalitet med likformig 

uppbyggnad. Att använda ISO 9001 skall ses som ett strategiskt beslut där aspekter gällande 

vilken miljö företaget verkar inom, vilka behov och mål företaget har, vilka produkter eller 

tjänster som tillhandahålls, vilka processer som tillämpas samt dess storlek och 

organisationsstruktur är påverkande faktorer som avgör hur standarden kan användas och hur 

ett ledningssystem för kvalitet kan utformas (SS-EN ISO 9001:2008, 2008). 

ISO 9001 rekommenderar ett processorienterat arbetssätt i samband med att ett 

ledningssystem för kvalitet appliceras på ett företag. Detta gör att företaget fungerar mer 

effektivt och bidrar i längden till goda förutsättningar att öka kundtillfredsställelsen och 

förmågan att uppfylla kundkrav. En bra utgångspunkt för att kunna arbeta processorienterat är 

att använda den så kallade processmodellen, se figur 3.1.  

 

Figur 3.1 Egen illustration över modell av ett processorienterat kvalitetsledningssystem 
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Processmodellen medger kontinuerlig styrning av kopplingen mellan företagets olika processer 

och samspelet mellan dessa. Ett processorienterat arbetssätt med grund i processmodellen gör 

att ett företag får bättre möjligheter att förstå och uppfylla krav i ett kvalitetsledningssystem. 

Dessutom inses behovet av att betrakta processerna med utgångspunkt från skapat medvärde. 

Processmodellen gör det också lättare att få fram resultat kring hur processerna fungerar och 

hur pass effektiva de är, i kombination med att det genom mätningar blir enklare att arbeta 

med ständiga förbättringar av processerna. Processmodellen kan i grund och botten härledas 

till TQM och hörnstensmodellen som redogjordes för i kapitel 2. Kund- och 

processorientering, engagerat ledarskap och fokus på ständiga förbättringar är områden som 

återfinns inom bägge modeller. 

Modellen i figur 3.1 beskriver förhållandet mellan de processer som behandlas i ISO 9001. 

Kunder har en stor betydelse då deras behov, förväntningar och framförallt krav på en tjänst 

eller produkt blir insatsen i modellen. På samma sätt bidrar kunder med sin uppfattning kring 

om dessa krav uppfylls vilket måste mätas och bevakas för att säkerställa positiv 

kundtillfredsställelse. Alla krav som presenteras i ISO 9001 återfinns i denna modell. 

Modellen visar dock enbart de övergripande processerna och går inte in på delprocess- eller 

aktivitetsnivå. Kartläggning av dessa övergripande processer samt identifierbara delprocesser 

och aktiviteter är en av huvuduppgifterna i detta examensarbete. 

ISO 9001 ställer krav på de fyra processerna från figur 3.1. Dessa är Ledningens ansvar, 

Hantering av resurser, Produktframtagning samt Mätning, analys och förbättring. Förutom krav 

på dessa ställs även allmänna krav på själva kvalitetsledningssystemet i sig. Beroende på hur 

företaget eller dess produkter är utformade kan i vissa fall något eller några av de krav som 

finns angivna i ISO 9001 uteslutas, detta måste dock kunna motiveras. Standarden tillåter 

också viss anpassning och modifiering för att på bästa sätt kunna appliceras på ett företag. I 

följande stycken redogörs dessa krav för övergripande (Bergman & Klefsjö, 2008 samt SS-EN 

ISO 9001:2008, 2008): 

Ledningssystem för kval i te t .  Under detta avsnitt i ISO 9001 anges allmänna krav på ett 

kvalitetsledningssystem och krav på hur dokumentationsarbetet skall utformas. Företaget skall 

upprätta, dokumentera, underhålla och ständigt förbättra ett kvalitetsledningssystem enligt 

kraven i standarden. För att detta skall bli möjligt måste företaget identifiera de processer som 

krävs, ordningsföljd och samverkan mellan dessa, fastställa metoder och kriterier vilka medger 

att processerna fungerar och styrs effektivt, säkerställa att resurser för stöd och övervakning av 

processerna görs tillgängliga, mäta, övervaka och analysera processerna samt vidta nödvändiga 

åtgärder för att nå upp till planerade resultat och ständig förbättring. Gällande dokumentation, 

vilket kan vara både i skriftlig eller elektronisk form, skall företaget säkerställa att det finns 

dokument som ger stöd och information kring kvalitetsledningssystemet, dokument som 

beskriver tillämpningen av kvalitetsledningssystemet (kvalitetsplaner) på en specifik produkt, 

ett projekt eller kontrakt, dokument som specificerar hur olika aktiviteter utförs (rutiner) samt 

dokument som bevisar att vissa aktiviteter är genomförda och visar på erhållna resultat 

(redovisande dokument). 
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Ledningens ansvar.  Detta avsnitt berör sex områden där krav ställs på företagsledningen.  

- Ledningens åtagande. Företagsledningen skall ge bevis för sina åtaganden gällande 

utveckling och förbättring av kvalitetsledningssystemet samt krav på ledningens 

kommunikation inom företaget.  

- Kundfokus. Företagsledningen ska säkerställa att kunders krav, behov och förväntningar 

fastställs och uppfylls med målet att öka kundtillfredsställelsen.  

- Kvalitetspolicy. Företagsledningen skall säkerställa att kvalitetspolicyn är anpassad för 

företagets syfte, innefattar åtaganden att uppfylla krav och ständigt förbättra kvalitets-

ledningssystemet samt ge förutsättningar att upprätta och se över kvalitetsmål.  

- Planering. Företagsledningen skall säkerställa att mätbara kvalitetsmål och åtaganden 

kring ständiga förbättringar är upprättade i enighet med kvalitetspolicyn. Resurser som 

krävs för att uppfylla kvalitetsmålen skall också vara fastställda.  

- Ansvar, befogenheter och kommunikation. Företagsledningen skall säkerställa att ansvar 

och befogenheter är definierade och kommunicerade inom företaget samt att lämpliga 

processer upprättas för intern kommunikation. Dessutom skall företagsledningen utse 

en representant som bland annat har ansvar för säkerställande av att de processer som 

krävs av kvalitetsledningssystemet upprättas, införs och underhålls.  

- Ledningens genomgång. Företagsledningen skall granska kvalitetsledningssystemet med 

planerade intervall för att säkerställa att systemet är lämpligt, tillräckligt och har avsedd 

verkan. 

Hantering av resurser .  Detta avsnitt ställer krav på hur företaget hanterar de resurser som 

gör det möjligt att ha ett verkningsfullt kvalitetsledningssystem. 

- Tillhandahållande av resurser. Företaget skall fastställa tillhandahållandet och behovet 

av de nödvändiga resurser som krävs för att upprätta, underhålla och ständigt förbättra 

kvalitetsledningssystemet. Dessutom belyses vikten av att öka kundtillfredsställelsen 

genom att uppfylla kunders krav.  

- Personalresurser. Företaget skall fastställa det samlade behovet av kompetens och se till 

att detta behov fylls, att när så är tillämpligt genomföra praktisk utbildning för att uppnå 

nödvändig kompetens samt att säkerställa att företagets medarbetare är införstådda på 

betydelsen av deras eget arbete.  

- Infrastruktur. Företaget skall fastställa behovet av, tillhandahålla och underhålla den 

infrastruktur som krävs för att uppnå överensstämmelse med krav på produkt, 

exempelvis byggnader, arbetsutrymme, utrustning och informationssystem.  

- Verksamhetsmiljö. Företaget skall fastställa och styra den verksamhetsmiljö som krävs 

för att åstadkomma överensstämmelse med krav på produkt. 

Produktframtagning.  Detta avsnitt ställer krav på själva varuproduktionen eller 

framtagandet av tjänster. Det är i främst detta avsnitt det finns möjlighet att bortse från vissa 

krav, så även i Blixtvik AB:s fall där det enbart handlar om tjänsteproduktion.  

- Planering av produktframtagning. Produktframtagningsprocesser skall stämma överens 

med andra krav i företagets kvalitetsledningssystem. Dessa processer skall också 

dokumenteras på ett sätt som passar företagets sätt att arbeta.  
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- Kundanknutna processer. Företaget skall identifiera kundkrav och granska identifierade 

kundkrav tillsammans med andra krav som fastställs av företaget. Företaget skall även 

fastställa och införa ett väl fungerande sätt för kommunikation med kunder gällande 

bland annat produktinformation, förfrågningar och kundreaktioner.  

- Konstruktion och utveckling. Företaget skall planera och styra utveckling av produkten 

samt fastställa de aktiviteter för granskning, verifiering och validering som är lämpliga. 

Vidare skall ansvar och befogenheter fördelas. Systematiska genomgångar av 

konstruktion och utveckling skall göras och ändringar som rör konstruktion och 

utveckling skall identifieras, dokumenteras och styras.  

- Inköp. Inköpsprocesser skall styras för att säkerställa att inköpta produkter uppfyller 

uppsatta krav. Företaget skall också bedöma och välja sina leverantörer baserat på deras 

förmåga att leverera produkter som svarar mot företagets krav.  

- Produktion av varor och utförande av tjänster. Framställning av varor och tjänster skall 

styras med hjälp av instruktioner, utrustning och rutiner. Spårbarhet skall styras och 

dokumenteras. Produktionsprocesser skall bedömas efter sin förmåga att klara ställda 

krav och deras duglighet skall bestämmas.  

- Behandling av övervaknings- och mätutrustning. Företaget skall fastställa vilken 

övervakning och vilka mätningar som skall utföras och vilken övervaknings- och 

mätutrustning som krävs för att kunna bevisa att produkten överensstämmer med 

fastlagda krav samt upprätta processer för detta. 

Mätning,  analys och förbättr ing.  I detta avsnitt ställs krav på hur företaget skall samla in 

information, analysera denna för att sedan använda underlaget för förbättringar.  

- Allmänt. Företaget skall planera och införa de processer för övervakning, mätning, 

analys och förbättring som krävs för att säkerställa krav och uppnå förbättring.  

- Övervakning och mätning. Företaget skall samla in information med hjälp av fastlagda 

metoder över kunders uppfattning om huruvida företaget har uppfyllt kundkraven eller 

inte. Revisioner av kvalitetsledningssystemet skall genomföras och dokumenteras. 

Mätning och övervakning av processer och produkter skall genomföras. Mätningarna 

skall bekräfta lämpligheten hos systemet.  

- Behandling av avvikande produkter. Företaget skall identifiera de produkter som inte 

uppfyller ställda krav och att en dokumenterad rutin upprättas som fastlägger styrningen 

av, samt ansvar och befogenheter för hantering av avvikande produkter.  

- Analys av information. Företaget skall fastställa, samla och analysera relevant 

information för att visa om kvalitetsledningssystemet är lämpligt och hur det fungerar 

samt för att fastställa lämpliga förbättringar. Analysen skall innefatta kundtillfreds-

ställelse, överensstämmelse med krav på produkt, egenskaper och trender hos processer 

och produkter samt leverantörer.  

- Förbättring. Företaget skall ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet med hjälp av 

kvalitetspolicy, kvalitetsmål, resultat av revision, analys av information, korrigerande och 

förebyggande åtgärder samt ledningens genomgång. 

ISO 9001:2008 är den standard i ISO 9000-serien som huvudsakligen kommer att nyttjas i 

detta examensarbete, främst för att bestämma hur långt bort ett faktiskt införande av ett 

kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001 är på Blixtvik AB. 



 
19 

3.1.3 ISO 9004:2009 

ISO 9004:2009 erbjuder vägledning till ett företag och dess ledning i arbetet med att införa ett 

hållbart och verkningsfullt kvalitetsledningssystem (SS-EN ISO 9004:2009, 2009). Standarden 

använder de åtta principerna för kvalitetsledning från ISO 9000 som redogörs för i kapitel 

3.1.1 som bas och betraktar kvalitetsledning ur ett bredare perspektiv än ISO 9001. Bland 

annat behandlas behov, förväntningar och krav hos alla relevanta intressenter (kunder, ägare, 

aktieägare, företagets personal, leverantörer, samarbetspartners och samhället). Samtliga avsnitt 

ur ISO 9001 utökas genom ISO 9004 med vägledning och värdefulla råd och kommentarer 

som hjälper ett företag och dess ledning att utnyttja den fulla potentialen hos ISO 9001 och 

stor fokus läggs även i denna standard på processer. 

Standarden verkar för egenbedömning som ett hjälpmedel och tillhandahåller underlag för 

självutvärdering som kan användas för att bestämma ett företags mogenhetsnivå. Genom att 

använda underlaget för självutvärdering kan ett företag identifiera styrkor och svagheter vilket 

kan ligga till grund för fortsatta förbättringar och förnyelse.  

3.2 Certifiering 

Företag som infört ett ledningssystem för kvalitet baserat på ISO 9000-serien har möjlighet att 

kvalitetscertifiera sig.  Att certifiera sig är inte obligatoriskt men kan i vissa fall vara nödvändigt 

på grund av externa påtryckningar där företagets kunder, leverantörer eller ägare kräver detta. 

Det kan exempelvis handla om att vissa marknader kräver certifiering eller att andra 

leverantörer eller kunder kräver certifieringar för att över huvudtaget göra affärer med 

företaget. Men, i de fall en certifiering inte krävs explicit genom yttre påtryckningar finns det 

ändå argument för och anledningar till varför en certifiering är att överväga.  De viktigaste 

exemplen på detta är att en certifiering i många avseenden kan skapa förtroende och bättre 

relationer mot kunder, leverantörer och medarbetare vilket i sin tur förbättrar lönsamheten. 

Certifieringen och kvalitetsledningssystemet bidrar också till, förutsatt att de underhålls, god 

intern effektivitet samt att det finns ett tydligt synliggjort bevis på att företaget arbetar på ett 

strukturerat sätt med sina kvalitetsfrågor (Kjellbert, 2006). Det gäller alltså att företaget frågar 

sig varför en certifiering egentligen behövs. En grundläggande anledning bör vara att företaget 

aktivt vill arbeta mot att förbättra verksamheten och har insett sitt behov av förändring och 

effektivisering. Certifieringen skall sedan ses som ett mål som skall uppnås och bibehållas för 

långsiktig effektivitet och lönsamhet.  

I och med att detta examensarbete inte berör något faktiskt certifieringsarbete på Blixtvik AB 

kommer detta förfarande enbart redogöras för i korthet. Certifieringar genomförs av 

utomstående certifieringsföretag, exempelvis av Swedac (Swedac, 2010). Under certifierings-

processen undersöks hur väl kvalitetsledningssystemet dokumenterats och i vilken omfattning 

krav och andra aspekter efterlevs. En första revision genomförs av den part som utfärdar 

certifieringen. Ibland krävs kompletteringar eller mindre förändringar. När samtliga brister är 

åtgärdade av det företag som skall certifieras genomförs en andra revision, den så kallade 

certifieringsrevisionen. När denna blivit godkänd utfärdar utomstående part som genomfört 

revisionen en certifiering till företaget. Med återkommande revisioner säkerställs att företaget 

fortfarande uppfyller kraven för certifieringen (Persson, 2009). 
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3.3 ISO 9001 i praktiken 

Hur används då ISO 9001 i praktiken och hur ser det angreppssätt ut som med fördel bör 

användas för att införa ett kvalitetsledningssystem? Metodiken är relativt dynamisk och lämnar 

utrymme för viss anpassning under införandearbetet på det aktuella företaget. Den vitala del 

som lägger grunden till det fortsatta arbetet mot ett införande och en eventuell certifiering är att 

fastställa hur företagets verksamhet bedrivs idag, alltså att genomföra en så kallad nuläges-

analys. Blixtvik AB:s nuläge kommer att redogöras för i kapitel 5 och en analys av denna 

genomförs i kapitel 6. 

3.3.1 Förfarande 

ISO 9000:2005 förordar ett angreppssätt för att utveckla och införa ett ledningssystem för 

kvalitet. Detta angreppssätt består av ett antal steg enligt nedan: 

1. Ta reda på kunders och andra intressenters behov och förväntningar. 

2. Upprätta företagets kvalitetspolicy och kvalitetsmål. 

3. Fastställa processer och ansvarsfördelning som krävs för att uppnå kvalitetsmålen. 

4. Fastställa och tillhandahålla resurser som krävs för att uppnå kvalitetsmålen. 

5. Upprätta metoder för att mäta verkan och effektivitet hos enskilda processer. 

6. Tillämpa dessa mätmetoder för att bestämma processverkan och effektivitet. 

7. Bestämma sätt att förhindra avvikelser och eliminera deras orsaker. 

8. Upprätta och tillämpa en process för ständig förbättring av systemet. 

Dessa punkter kan kanske verka aningen svårforcerade vid en första anblick. I själva verket 

kan det hela sammanfattas i ett mindre antal mer beskrivande steg. Nedan är ett kortfattat 

identifierbart mönster från flera olika tillvägagångssätt: 

Det första som skall göras är som nämndes tidigare att ta fram en nulägesanalys. Denna fås 

fram genom en processkartläggning där företagets huvudsakliga processer och aktiviteter 

dokumenteras. I detta arbete ingår också att beakta redan existerande dokumentation. 

Processernas samverkan skall fastställas och i de fall det är möjligt även processernas insatser, 

aktiviteter, utfall, resurser och mål. Processer för att ge stöd åt och styra företaget skall också i 

största möjliga mån dokumenteras. I nulägesanalysen kan med fördel även ansvarsområden, 

befogenheter och kompetenskrav ingå. 

Nästa steg är att formulera en kvalitetspolicy och kvalitetsmål. Detta är i huvudsak 

företagsledningens uppgift. Kvalitetspolicyn skall beskriva hur företaget skall arbeta och 

hantera resursanvändningen för att uppnå mätbara kvalitetsmål. Styrande och redovisande 

dokument skall upprättas som anger uppnådda resultat och påvisar utförda aktiviteter. En 

kvalitetsmanual som beskriver företagets kvalitetsledningssystem och övriga beskrivningar som 

behövs för verksamheten eller erfordras av ISO 9001 skall tas fram. Dokumenterade rutiner 

för att hantera avvikelser och felaktigheter skall upprättas för att kunna vidta korrigerande och 

förebyggande åtgärder. 

För nästa steg krävs att hela personalen utbildas och indoktrineras i att arbeta med 

kvalitetsledningssystemet (Personalen skall givetvis i stor utsträckning vara delaktig under hela 

arbetets gång). Det är väldigt viktigt att företagets medarbetare engageras för att säkerställa ett 

verkningsfullt införande och fortsatt underhåll och arbete med kvalitetsledningssystemet. När 
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personalen är bekväm i arbetet är det dags för en internrevision där en genomgående kontroll 

görs av kvalitetsledningssystemet för att fastställa om dess funktion och verkan är 

tillfredställande i förhållande till uppsatta krav och mål. Efter detta genomförs ledningens 

genomgång där behovet av förbättringar på kvalitetsledningssystemet som sådant behandlas. 

Till sist genomför utomstående part en certifieringsrevision. 
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4 Branschmässig undersökning 

För att kunna motivera ett införande av ett kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001 och 

speciellt tillhörande certifiering på Blixtvik AB är det viktigt att först kunna identifiera 

effektivitets- och affärsmässiga fördelar. För att ge en så objektiv bedömning som möjligt kring 

detta bör fakta från litteratur och uppsökt information inom området kompletteras med en 

undersökning riktad till företag som ligger nära Blixtvik AB ur ett branschmässigt perspektiv. 

Undersökningen kommer att genomföras förutsatt att lämpliga företag att vända sig till kan 

identifieras. 

4.1 Nuläget inom branschen 

För att förklara Blixtvik AB:s position i branschen och vilka aktörer som ligger närmast följer 

här en kortare beskrivning. Blixtvik AB verkar inom bredbandsbranschen och är en så kallad 

tjänsteleverantör inom öppna stadsnät.1 En tjänsteleverantör står för den del i den totala 

tjänsteleveransen som tillhandahåller DHCP2-, DNS3-, e-postservrar och annan nödvändig 

utrustning som krävs för att tjänsten skall kunna användas.  Blixtvik AB har det yttersta 

ansvaret för beställd tjänst gentemot kund med avseende på exempelvis tjänstekvalitet, support 

och fakturering. Detta innebär att bakomliggande leverantörer och partners ur kundens 

perspektiv blir transparanta, se figur 4.1. De leverantörer som tillsammans med Blixtvik AB 

möjliggör tjänsteleverans av bredbandstjänster är kommunikationsoperatörer och nätägare. 

Förutom dessa finns aktörer som utför specifika entreprenad- eller installationsarbeten i de 

olika näten. 

 

Figur 4.1 Illustration över branschens uppbyggnad 

                                                        
1 Stadsnät tillhandahållna av kommunikationsoperatörer och nätägare där olika tjänsteleverantörer konkurrerar 
2 Dynamic Host Configuration Protocol 
3 Domain Name System 
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Genom figur 4.1 redogörs för inom vilka branschsegment lämpliga företag att vända sig till för 

denna typ av undersökning finns. Exempel på andra tjänsteleverantörer tillika konkurrenter är 

Bahnhof, Bredband2, Universal Telecom och Alltele. Förutom dessa finns ett stort antal 

ytterligare nationella och lokala tjänsteleverantörer i de öppna stadsnäten. Andra aktörer inom 

branschen, såsom Com Hem, Bredbandsbolaget och i stor utsträckning Telia, äger sina egna 

nät och har således monopol på tjänsteleverans inom dessa. 

Certifiering.nu (Certifiering.nu, 2010) är en webbplats som i samarbete med SWETIC 

(SWETIC, 2010) dagligen uppdaterar och för statistik över vilka och hur många svenska 

företag som innehar någon form av certifiering. Antalet företag i Sverige oavsett bransch som 

innehar en giltig kvalitetscertifiering i enlighet med ISO 9001:2008 har sedan 2008 ökat med 

nästan 2500 till drygt 4500 stycken. Av dessa ackrediterade företag återfinns 11 inom 

telekomsektorn. Telekomsektorn är den enda som är relevant för detta examensarbete och 

inom denna är det enbart tre företag som kan appliceras i det sammanhang som presenterades 

i figur 4.1. Dessutom är inget av de tre utvalda företagen tjänsteleverantörer. Ett är en 

kommunikationsoperatör och resterande två är underleverantörer inom installation och 

entreprenad. Det finns alltså inte en enda tjänsteleverantör som innehar eftersökt kvalitets-

certifiering.  

4.2 Motivering till certifiering!

I avsnitt 3.2 presenterades ett antal fördelar en kvalitetscertifiering kan medföra, även om det 

inte finns externa krav på det företag som eftersträvar certifieringen. I och med att det inte 

finns några kvalitetscertifierade kommunikationsoperatörer, med ett undantag enligt 

föregående avsnitt, är det tydligt att det ej finns några externa krav från leverantörer eller 

samarbetspartners till Blixtvik AB att genomföra en kvalitetscertifiering. Om så hade varit fallet 

hade motiven till en certifiering varit tydligare och Blixtvik AB:s möjligheter att uppfylla samt 

ställa krav på dess samarbetspartners och leverantörer hade förbättrats. Huruvida 

konkurrenssituationen skulle förbättras ur Blixtvik AB:s perspektiv är också svårt att fastställa. 

Övriga intressenter, exempelvis Blixtvik AB:s ägare, ställer inte heller krav på en 

kvalitetscertifiering. 

Majoriteten av Blixtvik AB:s kunder är privatkunder. För en privatkund inom 

bredbandsbranschen står valet av leverantör främst mellan prissättning, tjänsteutbud och 

tillgänglighet.4 Leverantörens rykte spelar också en stor roll vid valet av tjänst att beställa. 

Sannolikheten att potentiella kunder inom detta segment skulle värdera en certifiering högre 

än tidigare nämnda aspekter kan anses vara relativt låg. För att styrka detta uttalande vore en 

framtida kundundersökning där frågor gällande kvalitetscertifiering och andra relevanta 

områden någonting som skulle kunna genomföras. Oavsett om denna undersökning skulle 

påvisa en positiv attityd hos kunderna anses detta ändå inte vara ett fullgott och rättvisande 

argument då det finns andra viktiga faktorer som spelar stor roll. Kostnadsfrågan är ett annat 

argument som talar emot. När motiv som avspeglas från externa krav och från affärsnytta ej 

kan identifieras på ett tydligt sätt är den kostnad certifieringsarbetet och certifieringen i sig 

medför svår att berättiga. En grundregel är att om en certifiering innebär ett tydligt mervärde 

för kunden bör den genomföras, annars inte (Andersson, 2001). 

                                                        
4 Baserat på den senaste kundundersökningen genomförd av Blixtvik AB 



 
24 

Som nämndes i avsnitt 3.2 bör ett företag från början ställa sig frågan varför en certifiering 

egentligen behövs. I Blixtvik AB:s fall kan eventuella motiv till en certifiering främst återfinnas 

internt i företaget.  Blixtvik AB har insett behovet av att förbättra och effektivisera 

verksamheten och vill aktivt arbeta med detta. En certifiering skulle i detta fall kunna ses som 

ett mål att arbeta mot. När målet är uppfyllt erhålls certifieringen som ett kvitto på väl 

genomfört arbete där det tydligt framgår att Blixtvik AB arbetar aktivt med kvalitetsfrågor. 

4.2 Motivering till ISO 9001!

Bortsett från hur det ser ut i branschen och de faktorer som gör att en kvalitetscertifiering är 

svår att motivera finns det fortfarande flera anledningar till varför Blixtvik AB skall införa ett 

kvalitetsledningssystem som baseras på ISO 9001. Motiveringar och anledningar till detta 

återfinns i stor utsträckning bland litteratur, material på webben inom området samt de 

reflektioner som undersökningen gentemot identifierade företag visar. Detta redogörs för 

enligt nedan. 

Först och främst påvisade undersökningen att intern kvalitet och effektivitet generellt sett 

förbättrats i och med att ISO 9001 blivit integrerat i företagens ledningssystem. Tillfrågade 

företag anser att identifiering av besparingsområden, ekonomiska och konkurrensmässiga 

fördelar samt förbättring av intern och extern kommunikation är områden som blivit en del i 

det dagliga arbetet. Anställda är i hög grad delaktiga i kvalitetsarbetet, någonting som direkt 

bidrar till ökad förståelse för den egna verksamheten och kundernas behov. 

Processorientering och den kundfokus ISO 9001 för med sig gynnar ett företag på många olika 

sätt. Ett antal viktiga fördelar är först och främst att standarden hjälper företaget att fokusera på 

kundbehov, uppfyllandet av dessa och att ta fram åtgärder, framförallt proaktiva, som minskar 

onödiga kostnader från exempelvis fel och brister (Persson, 2009). Företaget och dess anställda 

får också bättre förståelse för kvalitetsarbetet och hur den enskilda individen påverkar detta. 

De anställdas delaktighet i arbetet ökar tack vare införandet av processer där hela kedjan av 

aktiviteter tydliggör företagets övergripande mål och verksamhet, någonting som i längden 

bidrar till ökad arbetsmoral och vilja att förbättra. Standarden bidrar till bättre dokumentation 

av företagets verksamhetsprocesser. Detta gör det enklare att löpande identifiera 

förbättringsområden och genomföra effektiviseringar (Stenzel, 2002). Dock kan överdriven 

dokumentation utifrån ett ledningssystem för kvalitet och processorientering ha motsatt effekt 

där rutiner, arbetssätt och kommunikation försvåras på grund av en allt för byråkratiskt miljö 

(Ljungberg, 2001). Ett ledningssystem för kvalitet baserat på ISO 9001 bidrar till ökade 

standardiseringsmöjligheter. Detta leder i sin tur till att företaget får ett gemensamt system av 

definierade och repeterbara processer. Dessutom fungerar verksamheten i många avseenden 

på ett förutsebart sätt där det finns systematiska sätt att hantera avvikelser och undantag 

(Persson, 2009). En sista fördel med standarden som är värd att nämna i detta sammanhang är 

att den påverkar och ställer högre krav på hur ett företag skall mäta och föra statistik på det 

som görs i verksamheten. Mätning och statistik ökar möjligheterna till proaktivt arbete och kan 

i många avseenden fungera som legitima beslutsunderlag vid framtida effektiviseringar eller 

affärsmässiga beslut (Jaenisch, 2002). Dock måste mätresultat och statistik tas till vara genom 

uppföljning av genomförda förändringar, någonting som hör samman med ständiga 

förbättringar. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att de främsta fördelarna med att implementera eller basera ett 

kvalitetsledningssytem enligt ISO 9001, samt den processorientering standarden erbjuder, är; 

kundfokus, bättre förståelse och delaktighet bland anställda, proaktivt arbetssätt samt ökade 

möjligheter till mätning, uppföljning och ständiga förbättringar. Detta förutsatt att 

företagsledningen är drivande i frågan och med en helhjärtad inställning tar sig an att leda det 

omfattande arbete som ett införande innebär. 
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5 Kartläggning av verksamheten 

För att avgöra i vilken utsträckning Blixtvik AB har möjlighet att införa ett ledningssystem för 

kvalitet baserat på ISO 9001 måste en genomgående kartläggning av företagets verksamhets-

processer, ansvarsområden och andra relevanta aspekter göras. En kartläggning i denna 

omfattning presenterar, om väl genomförd, Blixtvik AB:s nuläge. Med hjälp av framtagen 

processkarta där ovanstående områden presenteras ges en bild av vilka processer som bör 

förenklas eller göras om helt samt de områden där styrning, resurstilldelning och mätning bör 

ses över. Sammantaget blir processkartan en bra utgångspunkt för fortsatta effektiviseringar på 

Blixtvik AB. Den ger också möjligheten att identifiera nya mätpunkter som ej kunnat användas 

tidigare på grund av komplexa och ej dokumenterade processflöden. 

5.1 Processkartläggning 

För att Blixtvik AB skall kunna styra och utveckla sina verksamhetsprocesser måste dessa först 

identifieras och definieras. I kapitel 2 redogjordes för de tre olika processtyper som är viktigast 

för ett företag att kartlägga; huvud-, stöd- och ledningsprocesser.  

Utformningen av ett företags huvudprocesser skall i regel baseras på dess övergripande 

affärsidé. I Blixtvik AB:s fall består affärsidén av att leverera bredbandstjänster till privat-

personer, bostadsrättsföreningar samt små och medelstora företag. Dock utgör inte affärsidén 

ett för branschen unikt koncept, men sammanfattar ändå i stort vad verksamheten går ut på. 

Blixtvik AB har vid sidan av affärsidén som mål att leverera snabbt och säkert bredband, utan 

krångel. Ur kvalitetssynpunkt har Blixtvik AB även ett uttalat mål att inom fem år få bästa 

betyg av sina kunder sett till kundservice och kundtillfredsställelse. 

Ovan nämnda uttalanden föranleder utformningen och identifieringen av företagets 

huvudprocesser. Dessa beskrivs mer i detalj under avsnitt 5.2. Blixtvik AB har också ett antal 

lednings- och stödprocesser. Dessa brukar vara svårare att kartlägga än huvudprocesserna då 

de ofta uppfattas som mer abstrakta. I och med att fokus har lagts på kartläggning av Blixtvik 

AB:s huvudprocesser i detta examensarbete kommer enbart ett urval av företagets lednings- 

och stödprocesser redogöras för. Kartläggningen av dessa kommer dessutom att skilja sig från 

de processkartor som beskriver Blixtvik AB:s huvudprocesser. Dessa återfinns i avsnitt 5.3 

respektive 5.4.  

Innan Blixtvik AB:s huvud-, lednings- och stödprocesser beskrivs separat skall först en 

överblick över hur dessa samverkar och ser ut ur ett kund-till-kund-perspektiv presenteras, se 

figur 5.1. Av de tre huvudprocesserna är det ”Tillhandahålla tjänster” som utgör den mest 

framträdande och för kunden betydelsefulla då den spänner från kundbehov till 

kundtillfredsställelse. I denna produceras en tjänst utifrån kundbehov och förhoppningsvis 

tillhandahålls ett efterfrågat utfall, det vill säga en väl fungerande bredbandstjänst. ”Skapa 

affärsmöjligheter” vänder sig primärt till den potentiella kunden och upplyser denne om 

Blixtvik AB:s existens, tjänsteutbud och tillhandahåller erbjudanden. Detta möjliggör delvis, 

eller i varje fall förenklar, initiering av den förstnämnda huvudprocessen. ”Ge service och 

support” är den huvudprocess som skapar mervärde, främst för den befintliga kunden, genom 

att säkerställa att utlovad tjänstekvalitet till största möjliga mån upprätthålls. De tre 
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huvudprocessernas funktion möjliggörs tack vare de resurser stödprocesserna tillhandahåller, 

exempelvis personal, IT-system och andra funktioner. Slutligen styrs Blixtvik AB:s huvud- och 

stödprocesser av ledningsprocesserna. 

 

Figur 5.1 Blixtvik AB:s huvud-, lednings- och stödprocesser 

För att utnyttja den fulla potentialen i en processkartläggning bör om möjligt även insats, utfall, 

resurser, styrning och mål för varje process fastslås. Då Blixtvik AB inte bedriver sin 

verksamhet på ett processorienterat sätt är det svårt att i dagsläget specificera de mål, resurser, 

styrning och olika roller som är inblandade i och påverkar identifierade processer. I och med 

att detta examensarbete ändå har som syfte att tillhandahålla en nulägesanalys kommer detta 

göras i så stor utsträckning som möjligt.  

För förklaring av de symboler som används och hur olika flöden skall avläsas i följande 

processcheman, se läsinstruktionen i bilaga B. 

5.2 Huvudprocesser 

Som nämndes tidigare har tre huvudprocesser identifierats hos Blixtvik AB, se figur 5.1. I 

detta avsnitt skall dessa presenteras mer i detalj. Varje huvudprocess kommer att brytas ner i 

mindre delprocesser och i de flesta fall även i aktiviteter, vilka kommer att illustreras i ett antal 

processcheman. Beroende på komplexiteten hos vissa delprocesser, i kombination med 
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begränsade tidsresurser i detta examensarbete, bryts inte alla dessa ner till aktivitetsnivå. 

Övergripande förklaring av dessa kommer istället att göras i textform. 

5.2.1 Skapa affärsmöjligheter 

Den första huvudprocessen är ”Skapa affärsmöjligheter”, se figur 5.2. Denna process är främst 

riktad mot Blixtvik AB:s potentiella kunder. Dess huvudsakliga syfte är att informera 

marknaden och framtida, möjliga kunder om Blixtvik AB, locka dessa med kampanjer och 

erbjudanden samt lämna offerter till de som visar intresse eller har speciella behov. Processen 

är i många avseende starkt bidragande till att övriga huvudprocesser initieras. Om det ej fanns 

någon kännedom om Blixtvik AB, och om det inte heller bedrevs något kundbearbetande 

eller marknadsmässigt arbete, skulle det i värsta fall vara svårt att få in det antal beställningar 

som faktiskt krävs för att säkerställa verksamhetens lönsamhet. I denna huvudprocess är det 

främst Blixtvik AB:s marknads- och säljavdelning som ansvarar för specificerade delprocesser 

och aktiviteter.  

 

Figur 5.2 Huvudprocessen ”Skapa affärsmöjligheter” 

Huvudprocessen tar främst ett kundbehov som insats, använder det som underlag för att knyta 

kontakter med nya samarbetspartners vilket i sin tur medger nya leveransmöjligheter till 

kunder och framtagande av nya kampanjerbjudanden. Problemet är dock att huvudprocessen 

är bruten på grund av att delprocessen ”Analys av kundbehov och marknadsmiljö” ej är 

definierad. I Blixtvik AB:s tas det egentliga kundbehovet inte tillvara på det sätt som 

processkartan i figur 5.2 visar. Det är trots detta viktigt att påvisa vilken betydelse denna 

delprocess har genom att inkludera den i processkartan. Delprocessen innefattar snarare 

aktiviteter som syftar till ökad branschinsikt, både proaktivt och reaktivt. Blixtvik AB agerar 

utifrån befintlig marknad, dess konkurrenter samt genom att se till aktuellt utbud och 

efterfrågan av bredbandstjänster, mer om detta i avsnitt 7.2. 
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Figur 5.3 Delprocessen ”Relationshantering” 

Delprocessen ”Relationshantering”, se figur 5.3, är otroligt viktig för Blixtvik AB i strävan efter 

att utöka sina leveransmöjligheter, skapa och underhålla relationer till företagets 

samarbetspartners samt för att hitta nya potentiella kunder. Som insats tar delprocessen det 

identifierade behovsunderlag som erhållits i och med föregående delprocess. Sökt utfall är en 

utökning eller förändring av levererbara adresser samt ett potentiellt kundunderlag. I 

delprocessen skapas samarbeten med leverantörer till Blixtvik AB, både 

kommunikationsoperatörer och andra externa aktörer. Utifrån nya eller förändrade 

samarbeten skapas också tjänsteportföljer med levererbara tjänster i CRM-systemet5 NBS. 

Dessa tjänster synkroniseras sedan i Beatbox6 och slutligen spolas levererbara adresser in i 

systemet. Utfallet levererbara adresser påverkar direkt huruvida en order kan godkännas eller 

ej i huvudprocessen ”Tillhandahålla tjänster”, se figur 5.6. 

 

Figur 5.4 Delprocessen ”Kampanjframtagning” 

Det potentiella kundunderlaget, vilket var ett av utfallen i föregående delprocess, blir insats till 

delprocessen ”Kampanjframtagning”, se figur 5.4. Denna delprocess har som syfte att 

tillhandahålla attraktiva erbjudanden till potentiella kunder. När ett nytt samarbete påbörjas 

med en leverantör enligt föregående delprocess blir generellt sett alla de personer som bor på 

de levererbara adresserna också potentiella kunder till Blixtvik AB. Viss selektering görs och 

ett erbjudande till utvalda potentiella kunder tas fram. Vanligast är att nya kampanjtjänster 

skapas med en reducerad månadskostnad under en viss period eller liknande. I vissa fall tas 

även marknadsföringsmaterial fram som skickas ut till dessa kunder. Delprocessen är en viktig 

                                                        
5 Customer Relationship Management, system för kund- och ärendehantering. 
6 Av Blixtvik AB egenutvecklat orderhanteringssystem. 
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strategisk del i Blixtvik AB:s verksamhet, inte minst sett ur ett konkurrensperspektiv. 

Kundomsättningen i branschen är hög och det är inte alls svårt att byta tjänsteleverantör i de 

öppna stadsnäten om kunden nu känner för det. När en kampanj tagits fram och beslut om 

lansering har fattats informeras berörda avdelningar på Blixtvik AB genom uppdatering av 

företagets Wiki7. Efter detta offentliggörs kampanjen på Blixtvik AB:s hemsida. 

 

Figur 5.5 Delprocessen ”Kundbearbetning” 

Den sista delprocessen är ”Kundbearbetning”, se figur 5.5. Denna delprocess tar också det 

potentiella kundunderlaget, leads från externa aktörer eller direkta förfrågningar från kunder 

som insats. Delprocessen har som syfte att till identifierade potentiella kunder, främst 

bostadsrättsföreningar och företag, tillhandahålla offerter. Dessa offerter skall förhoppningsvis 

leda till att leveransavtal med nya kunder skrivs. För att en offert skall kunna lämnas måste 

först möjligheten att leverera aktuella tjänster säkerställas av Blixtvik AB:s och dess 

samarbetspartners. Blixtvik AB samarbetar i stor utsträckning med sitt moderbolag IP-Only 

samt Sallén Elektriska AB (Sallén, 2010) för utbyggnad av tjänsteleverans till bostads-

rättsföreningar och företagskunder. 

5.2.2 Tillhandahålla tjänster 

Den andra huvudprocessen, ”Tillhandahålla tjänster”, är ur kundens och verksamhetens 

perspektiv den viktigaste, se figur 5.6. Denna process är den enda av de tre huvudprocesserna 

som beskriver det egentliga kund-till-kund perspektivet. Vad som menas med detta är att 

insatsen i processen kommer från ett kundbehov, i form av förväntningar och krav. Denna 

insats förädlas sedan inuti processen för att slutligen bilda ett utfall, ett utfall som i sin tur skall 

leda till kundtillfredsställelse. Den faktiska insatsen ”Order” har som nämndes tidigare bildats 

delvis med hjälp av huvudprocessen ”Skapa affärsmöjligheter”. Sammanfattat handlar det om 

en kund som har ett behov av en bredbandstjänst. Denne väljer att lägga en order hos Blixtvik 

AB som i sin tur får i uppgift att uppfylla detta behov. Genom delprocesserna 

”Ordermottagning” och ”Orderhantering” produceras den efterfrågade tjänsten som sedan 

levereras till kunden. Den levererade tjänsten skall, om alla behov, förväntningar och krav kan 

                                                        
7 Redigerbar hemsida för intern information med versionshantering. 
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ses som uppfyllda, bidra till att kunden blir nöjd. Kundtillfredsställelse erhålls då utfallet är det 

önskade eller efterfrågade.  

 

Figur 5.6 Huvudprocessen ”Tillhandahålla tjänster” 

Förutom de två delprocesserna är även Blixtvik AB:s leverantörer inblandade vid 

tillhandahållandet av företagets bredbandstjänster. Främst är det kommunikationsoperatörer 

som möjliggör den fysiska leveransen av bredbandstjänsterna samt Telavox (Telavox, 2010) 

som tillhandahåller den tekniska plattform som krävs för fungerande IP-telefoni. Telavox 

ansvarar dessutom för utskick av utrustning i form av en telefoniadapter som krävs för att 

kunna använda IP-telefoni. En direkt påverkande faktor som avgör huruvida en tjänst kan 

levereras eller inte är om efterfrågad tjänst är levererbar på angiven adress. Levererbara tjänster 

och adresser bestäms av den huvudprocess som beskrevs tidigare, ”Skapa affärsmöjligheter”. 

Delprocessen ”Ordermottagning” innefattar aktiviteter för att ta emot en order via olika 

medium, se figur 5.7. Det utfall som eftersträvas är en korrekt inlagd order i order-

hanteringssystemet Beatbox. En order, eller beställning, av en bredbandstjänst kan göras på 

flera olika sätt. De vanligaste är per telefon via en handläggare på Blixtvik AB:s kundtjänst eller 

av kunden själv direkt via ett beställningsformulär på Blixtvik AB:s hemsida. I delprocessen 

undersöks levererbarhet av beställd eller efterfrågad tjänst på den adress dit kunden gjort 

beställningen. Det är främst Blixtvik AB:s kundtjänstavdelning som är inblandad i denna 

delprocess. First-line involveras i de fall en kund kontaktar kundtjänsten och vill göra en ny 

eller komplettera en befintlig beställning. Second-line hanterar främst beställningar gjorda per 

blankett eller de portalbeställningar vars adressuppgifter ej finns registrerade i Beatbox.  
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Figur 5.7 Delprocessen ”Ordermottagning” 

En portalbeställning gör kunden själv i de fall den aktuella kommunikationsoperatören 

tillhandahåller en självregistreringssida8. En beställning som inkommer från kund utifrån en 

tidigare lämnad offert, hanteras i dagsläget manuellt av ansvarig säljare hos Blixtvik AB. Denna 

säljare tar dessutom fram speciallösningar i de fall detta krävs för att möjliggöra tjänsteleverans. 

 

Figur 5.8 Delprocessen ”Orderhantering” 

I den andra delprocessen, ”Orderhantering”, hanteras den tidigare inlagda ordern i Beatbox, 

se figur 5.8. Hur ordern hanteras beror på vilken eller vilka tjänster som beställts. Antingen har 

enbart bredband eller telefoni beställts, eller så är det en kombinerad beställning av de båda. 

Gemensamt för samtliga beställningar är att de hanteras stegvis i Beatbox. Ett kundkonto 

                                                        
8 En sida där kunden först väljer tjänsteleverantör och tjänst innan denne medges access till Internet. 



 
33 

skapas i CRM-systemet NBS, ett ”Mina sidor”-konto9 skapas, välkomstbrev skickas ut till 

kunden och aktivering av beställd tjänst görs gentemot leverantör. Om telefoni är beställd 

genomförs en kreditupplysning. Har kunden betalningsanmärkningar annulleras dock 

telefonibeställningen. Vid telefonibeställning skickas också nödvändig telefoniadapter ut till 

kund, antingen direkt från Telavox eller från internt lager hos Blixtvik AB. Vid beställning av 

bredband görs aktiveringen gentemot kommunikationsoperatör och i de fall beställningen 

innefattar en ADSL-tjänst skickas också ett ADSL-modem ut till kunden från internt lager hos 

Blixtvik AB. Även i denna delprocess är det Blixtvik AB:s kundtjänst som är inblandad. 

Second-line hanterar hela ordern från det att den är har blivit upplagd i Beatbox tills kundens 

tjänst är aktiverad och levererad. 

I huvudprocessen ”Tillhandahålla tjänster” är det alltså främst Blixtvik AB:s kundtjänst-

avdelning som utför identifierade aktiviteter. Men för att dessa aktiviteter skall bli 

genomförbara krävs ytterligare resurser. Blixtvik AB:s teknikavdelning tillhandahåller 

exempelvis det tekniska systemunderlag som krävs för att bredbandstjänsterna skall kunna bli 

levererbara till slutkunden. När en tjänst är levererad har också ett faktureringsunderlag för 

den specifika kunden skapats. Faktureringsunderlag för alla kunder sammanställs regelbundet 

och genom billing10 faktureras kunderna. Andra nödvändiga resurser är de system som 

används, exempelvis Beatbox och NBS. Mer om detta och andra stödprocesser återfinns i 

avsnitt 5.4. 

5.2.3 Ge service och support 

Huvudprocessen ”Ge service och support”, se figur 5.9, innefattar i stort det som dess namn 

antyder. Processen vänder sig primärt till redan befintliga kunder och har som huvudsakligt 

syfte att upprätthålla efterfrågad tjänstekvalitet, hjälpa Blixtvik AB:s kunder och skapa 

mervärde för dessa. Som insats tar processen ett kundärende eller en reklamation. Ett 

kundärende kan vara allt från en flyttanmälan till en uppsägning. Det kan också vara en ny, 

eller befintlig kund som har frågor kring Blixtvik AB:s tjänsteutbud och priser. Ett sådant 

ärende resulterar i bästa fall i en ny order som i sin tur hanteras av föregående huvudprocess, 

”Tillhandahålla tjänster”. En reklamation görs av en befintlig kund som på ett eller annat sätt 

har problem med sin bredbandstjänst. Det kan exempelvis handla om att Internetförbindelsen 

ligger nere, att kunden inte kan skicka e-post eller att IP-telefonin inte fungerar 

tillfredställande. Genom delprocesserna ”Ärendemottagning” och ”Ärendehantering” avgörs 

ärendetyp och ärendet hanteras. Förhoppningsvis går ärendet att lösa snabbt och smidigt, men 

i vissa fall krävs eskalering. Vid eskalering initieras delprocessen ”Hantering av intern 

eskalering”. Sökt utfall är ett löst ärende där kunden är nöjd med lösningen eller svaret på en 

fråga, eventuell avhjälpningstid och bemötande. Förutom de tre delprocesserna är även 

kommunikationsoperatörer och andra externa aktörer inblandade i denna huvudprocess. 

Dessa inblandas främst vid felavhjälpning i samband med att kunder har problem med sina 

tjänster. I delprocessen ”Hantering av intern eskalering” sker också en hel del korrespondens 

gentemot Blixtvik AB:s samarbetspartners. 

                                                        
9 Kundens personliga sida där denne kan administrera sina tjänster och fakturor. 
10 Billing är en samlingsbenämning för processer och system som samlar upp nätinformation, och omvandlar den till fakturerbara 
intäkter. 
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Figur 5.9 Illustration över huvudprocessen ”Ge service och support” 

Delprocessen ”Ärendemottagning” initieras av ett ärende från en kund, vilket utgör del-

processens insats, se figur 5.10. Ärendet kan inkomma på flera olika sätt till Blixtvik AB:s 

kundtjänst. Vanligast är att kunder kontaktar Blixtvik AB per telefon eller via e-post.  

 

Figur 5.10 Delprocessen ”Ärendemottagning” 

Inkommer ett ärende per telefon ställs kunden i telefonkö tills en handläggare på kundtjänsten 

är tillgänglig och kan besvara samtalet. I de flesta fall är det en befintlig kund som ringer och då 

slås kundbilden upp i CRM-systemet NBS. Ärenden som inkommer per e-post lagras i e-
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posthanteringssystemet OTRS (OTRS, 2010). E-postärenden i OTRS hanteras löpande av 

handläggare på Blixtvik AB:s kundtjänst. Generellt utfall i denna delprocess är en uppslagen 

kundbild i NBS. Kundärenden som inkommer per brev eller blankett hanteras manuellt och 

utifrån brevinnehåll eller blankettyp läggs ett nytt ärende upp i passande kö i NBS. Joursamtal 

eller samtal direkt till säljare är relativt unika vid varje tillfälle och förklaras därför inte mer 

ingående. Det är Blixtvik AB:s kundtjänstavdelning som är inblandad i denna delprocess, 

främst handläggare från First-line support som tar emot och hanterar inkommande samtal och 

e-post. Inkomna ärenden via brev eller blankett hanteras av Second-line, joursamtal hanteras 

av jourhavande tekniker och direktsamtal till säljare hanteras av Blixtvik AB:s säljare. 

 

Figur 5.11 Delprocessen ”Ärendehantering” 

I delprocessen ”Ärendehantering” genomförs själva hanteringen av ärendet, se figur 5.11. I 

stort kan man urskilja två tydliga ärendetyper och en tredje som innefattar resterande. Dessa är 

felsökning, fakturaärenden samt övriga ärenden. Felsökning genomförs av First-line support via 

telefon eller e-post när en kund har problem med en eller flera tjänster. Om felanmälan krävs 

skickas en felanmälan till aktuell leverantör. Fakturaärenden av enklare natur hanteras även de 

av First-line support. Övriga ärenden innefattar exempelvis generella frågor, flytt, överlåtelse 

eller uppsägning av tjänster med mera. De flesta av dessa ärenden eskaleras till Second-line 

support genom att ett eskaleringsärende skapas i NBS och läggs över till passande ärendekö. I 

de två föregående fallen kan eskalering också krävas, exempelvis om ett felärende dragit ut på 

tiden eller om det handlar om ett invecklat fakturaärende. Gemensamt för dessa tre 

ärendetyper är att inblandade arbetsmoment och aktiviteter är väldigt svåra att kartlägga. Detta 

på grund av det stora antalet variationer, system och speciallösningar som finns för olika typer 

av ärenden. Av denna anledning kartläggs inte dessa mer detaljerat. En oerhört viktig del vid 

ärendehantering för att nå snabba lösningar och för att kunden i slutändan skall bli nöjd är en 

väl fungerande uppföljning gentemot kunden och Blixtvik AB:s leverantörer. Uppföljning av 

felanmälningar och interna eskaleringar görs, men inte på ett kontrollerat och förutbestämt 
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sätt. Detta medför att denna aktivitet inte kan definieras på ett tillfredställande sätt och i det 

stora hela blir hela delprocessen bruten på grund av detta. I likhet med delprocessen 

”Ärendemottagning” är det även här First-line support som är inblandad i merparten av 

aktiviteterna. Det är först när ett ärende har eskalerats som Second-line eller företagets 

samarbetspartners tar över och fortsätter hanteringen. 

I den tredje och sista delprocessen ”Hantering av intern eskalering” hanteras alla de ärenden 

som First-line support eskalerat. Utifrån den ärendekö som eskaleringen gjorts till avgörs 

vilken instans som skall hantera den. Ärenden eskalerade till Second-line kan antingen vara av 

teknisk natur och innefattar då ofta djupare felsökning eller liknande. Det kan också handla 

om leveransärenden gällande nya eller pågående beställningar eller komplicerade 

fakturaärenden.  

 

Figur 5.12 Delprocessen ”Hantering av intern eskalering” 

Om så krävs kontaktar Second-line i sin tur Blixtvik AB:s samarbetspartners. Blixtvik AB:s 

teknikavdelning hanterar vissa ärenden som eskalerats av First-line, men vanligtvis går dessa 

ärenden via Second-line innan de eskaleras vidare internt. Blixtvik AB har även en 

kundansvarig som är direkt underställd kundtjänstchefen. Denne hanterar ärenden som 

eskalerats från First-line support eller annan intern instans. Dessa ärenden är från kunder som 

på ett eller annat sätt har åsikter om Blixtvik AB som företag, dess tjänster eller liknande. 

Ärenden som dragit ut på tiden, där kunden är missnöjd eller där kunden kräver omfattande 

kompensation hanteras alla av kundansvarig. Om varken Second-line, teknikavdelningen eller 

kundansvarig lyckas lösa ett ärende kan ytterligare eskalering till närmsta avdelningschef göras, 

vanligtvis kundtjänstchefen. Delprocessens utfall är ett svar på tidigare skapat ärende. Antingen 

har eskaleringen inneburit att ärendet blivit löst eller så delges ny information till First-line 

genom att ärendet läggs tillbaka till den handläggare som initialt skapat det. 

5.3 Ledningsprocesser 

Ledningsprocesser behövs för koordinering och styrning av ett företags huvud- och stöd-

processer. Som nämndes i inledningen av detta kapitel är dessa processer ofta svårare att 
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kartlägga än ett företags huvudprocesser. Så även i Blixtvik AB:s fall. Hur svåra eller lätta ett 

företags ledningsprocesser än kan tänkas vara att kartlägga kan ledningens arbete för det mesta 

ändå generaliseras och delas in i ett antal huvuduppgifter. Dessa är (Ljungberg, 2001): 

- Fastställa väg. Bestämma i vilken riktning och på vilket sätt företaget skall utvecklas. 

- Visa väg. Tydliggöra och motivera vägvalet genom kommunikation och målnedbrytning. 

- Skapa förutsättningar. I olika avseenden skapa de finansiella, strukturella och 

resursmässiga förutsättningarna för företaget att följa den anvisade vägen 

- Följa upp och korrigera. Följa upp företagets utveckling och vid behov korrigera för 

avvikelser. 

Blixtvik AB:s ledningsprocesser kommer i detta examensarbete inte att visualiseras i form av 

processkartor. Istället kommer de med utgångspunkt från de fyra ovanstående huvud-

uppgifterna att kortfattat presenteras skriftligt. Om tillämpligt kommer tidsramar och andra 

styrande omständigheter som på ett eller annat sätt påverkar och formar ledningsprocesserna 

också att presenteras. 

Fastställa visioner, mål och strategi. Blixtvik AB saknar tydliga, uttalade mål och visioner på det 

övergripande planet. Däremot finns ett kvalitetsmål angivet som inbegriper att företaget inom 

fem år skall erhålla högsta betyg i kundnöjdhetsundersökningar. Att fastställa visioner, mål och 

strategier för hur Blixtvik AB som verksamhet skall arbeta är högsta ledningens ansvar. 

Ledningen ansvarar också för att kommunicera ut dessa inom företaget och att samtliga 

anställda är fullt införstådda på vad som gäller. 

Planera, styra och motivera verksamheten. Ledningsmöten hålls regelbundet. Blixtvik AB:s 

ledning består av VD, vice VD tillika kundtjänstchef, chefer för First- och Second-line support, 

teknikchef samt marknadschef. På dessa möten genomförs planering och verksamhetsmässiga 

beslut fattas. Beslut på ledningsnivå ligger till grund för hur avdelningscheferna skall leda och 

styra arbetet för personalen på sina respektive avdelningar. Avdelningscheferna håller även 

avdelningsmöten med jämna mellanrum där planering och uppföljning genomförs. Ungefär en 

gång i månaden hålls ett så kallat fredagsinformationsmöte. Under detta möte presenterar en 

för dagen utvald avdelning vilket arbete som utförts den senaste tiden, vad som pågår just nu 

och vad som är planerat för den närmsta framtiden. Dessa informationsmöten ger de anställda 

inblick i varandras arbete och ofta presenteras även senaste nytt på verksamhetsövergripande 

nivå av ledningen.  

Leda, övervaka och följa upp förbättringsarbete. Blixtvik AB arbetar aktivt med förbättringar 

och effektiviseringar av verksamheten. Under det senaste året har många förändringar 

genomförts för att minska kostnader, förbättra tjänsternas kvalitet och effektivisera företagets 

kundtjänstavdelning. Många beslut kring förbättringar fattas och arbeten påbörjas utifrån en 

prioritetslista ledningen ansvarar för.  

Resurshantering och arbetsfördelning. På Blixtvik AB hanteras resurstillsättning av respektive 

avdelningschef i samråd med ledningen efter behov. Nedskärningar i personalstyrkan har 

resulterat i högre arbetsbelastning bland de anställda samt att vissa fått utökade arbetsuppgifter. 

Blixtvik AB:s kundtjänstavdelning har på grund av detta varit hårt ansträngd. I och med en 

nyligen genomförd omorganisation av avdelningen där arbets- och ansvarsfördelning, 

eskaleringsvägar och arbetsrutiner omarbetats har goda resultat kunnat påvisas.  
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Säkerställa kompetensutveckling. Nyanställda ges introduktionsutbildning för att snabbt kunna 

komma in i arbetet. Anställda erhåller den kompetensutveckling som krävs för att kunna 

genomföra ålagt arbete. Däremot är omfattningen av ytterligare kompetenshöjande utbildning 

begränsad. Medarbetarsamtal hålls, dock med varierande uppföljning. Dessa problem är 

identifierade i och med en nyligen genomförd medarbetarundersökning och arbete för att 

förbättra detta område har påbörjats. 

5.4 Stödprocesser 

Stödprocesser behövs för att ett företags huvudprocesser skall kunna fungera på bästa sätt och 

deras främsta uppgift är att tillhandahålla de resurser och funktioner som huvudprocesserna 

kräver. Beroende på ett företags storlek och verksamhetsområde kan antalet och utformningen 

av dess stödprocesser skilja sig markant. I många företag finns det ett så stort antal 

stödprocesser att det inte på ett effektivt sätt går att kartlägga samtliga och att arbeta med 

förbättringar av dessa. Det är därför viktigt att fokus läggs på de mest betydelsefulla och vitala 

stödprocesserna, de som faktiskt möjliggör huvudprocessernas funktion. Precis som hos 

ledningsprocesser kan även ett företags stödprocesser vara svåra att kartlägga. Synen på 

stödprocesser är aningen subjektiv och skiljer sig åt mellan olika företag. Grundregeln är dock 

att om en identifierad process beskriver syftet med, och är absolut kritisk för verksamheten, är 

det en huvudprocess. I övriga fall är processen antagligen en stödprocess (Ljungberg, 2001). 

I Blixtvik AB:s fall finns det ett flertal stödprocesser som är viktiga ur affärskritisk synpunkt 

men också för generell funktion hos företaget och dess verksamhet. Precis som i fallet med 

Blixtvik AB:s ledningsprocesser kommer inte heller stödprocesserna att presenteras i en 

processkarta eller i någon större omfattning. Det som kommer belysas i kartläggningen av 

utvalda stödprocesser är på vilket sätt de stödjer huvudprocesserna och hur de är utformade 

och fungerar generellt sett. 

Inköp av produkter och tjänster. Denna stödprocess innefattar inköp av produkter och tjänster 

nödvändiga för att Blixtvik AB skall kunna tillhandahålla de tjänster som produceras samt för 

intern utveckling. Det kan exempelvis handla om ADSL-modem eller mjukvaror för 

företagsintern användning. De inköp som genomförs görs på behovsbasis och detta fungerar 

tillfredsställande i dagsläget. Dock bör rutiner och processer för detta tas fram för att kunna 

appliceras enligt uppställda krav i standarden. 

Understöda personal och arbetsmiljö. Blixtvik AB:s personal- och ekonomifunktioner ligger 

som nämnts tidigare hos moderbolaget IP-Only. Närmaste avdelningschef har personalansvar 

för den egna avdelningen. En god arbetsmiljö ur det fysiska perspektivet säkerställs genom 

fungerande utrustning, goda ergonomiska förhållanden och bra lokaler. Detta hänger samman 

med ledningsprocessen resurshantering och arbetsfördelning som nämndes i avsnitt 5.3. 

Blixtvik AB:s ledning säkerställer att den utrustning och miljö som krävs för ett fullgott resultat 

tillhandahålls. 

Tillhandahålla IT-system och IT-stöd. Denna stödprocess hanteras i stor utsträckning av 

Blixtvik AB:s teknikavdelning tillsammans med leverantörer av olika onlinebaserade 

arbetsverktyg. Teknikavdelningen ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av de servrar 

och system som krävs för att Internetleveransen över huvudtaget skall bli möjlig gentemot 

företagets slutkunder. Detta inbegriper bland annat Blixtvik AB:s DNS-, DHCP- och e-
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postservrar. Förutom detta hanteras även förvaltning av interna system för kund-, ärende- och 

orderhantering, exempelvis Beatbox, Pangea11, OTRS med mera. 

Hantera leverantörer och samarbetspartners. Som övriga stödprocesser innefattar även denna 

ett ständigt pågående arbete. Blixtvik AB är starkt beroende av fungerande samarbeten med 

kommunikationsoperatörer och andra samarbetspartners. I delprocessen ”Relationshantering” 

i avsnitt 5.2.1 presenterades de primära delarna av detta arbete som är riktat just mot 

kommunikationsoperatörerna och hur detta genomförs. Men förutom denna del måste även 

samarbeten med exempelvis Lindorff (Lindorff, 2010), Telavox och andra partners hanteras 

och fungera väl för att Blixtvik AB som verksamhet skall fungera. Utarbetade processer och 

rutiner återfinns i varierande utsträckning. Ansvaret för respektive leverantör eller 

samarbetspartner finns däremot specificerat. 

Hantera billing och fakturering. Denna stödprocess är en av de absolut viktigaste för Blixtvik 

AB:s ekonomiska fortlevnad. Billing och fakturering är de aspekter som utifrån levererade 

tjänster till företagets kunder skapar intäkter. IP-Only ansvarar för billing och framtagande av 

faktureringsunderlag. Lindorff hanterar fakturering utifrån framtaget underlag och hanterar 

även kundfordringar. Billing och fakturering fungerar generellt sett bra, men det saknas rutiner 

för vissa funktioner. Detta har i sin tur medfört vissa problem vid förbättrings- och 

uppföljningsarbete, någonting som hänger samman med föregående stödprocess. 

Löpande utvecklingsarbete. I avsnitt 5.3 angavs att Blixtvik AB arbetar aktivt med förbättrings- 

och utvecklingsarbete. Delar av Blixtvik AB:s teknikavdelning arbetar med förbättringar och 

utveckling av interna system. Vilket arbete som skall genomföras och prioriteras beslutas av 

ledningen. Förutom rent utvecklingsarbete genomförs även effektiviseringsprojekt runt om i 

företaget ofta av de anställda under ledning av respektive avdelningschef eller tillsatt 

projektledare. Planering och genomförande av löpande utvecklingsarbete görs på ett 

strukturerat sätt. Som nämnts tidigare behöver dock uppföljningsarbetet bli bättre, detta för att 

möjliggöra ständiga förbättringar. 

 

                                                        
11 Den plattform som huserar slutkundernas självservicesidor (Mina sidor) och e-postkonton. 
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6 Analys ur ett ISO 9001-perspektiv 

I kapitel 5 presenterades kartläggningen av Blixtvik AB:s huvudprocesser. Även företagets 

lednings- och stödprocesser redogjordes för kortfattat. I detta avsnitt skall resultaten från 

föregående kapitel användas som utgångspunkt för att undersöka i vilken omfattning Blixtvik 

AB som verksamhet i dagsläget uppfyller de krav som ställs i ISO 9001. Syftet med denna 

undersökning är att belysa var Blixtvik AB står idag och om möjligheten finns att i framtiden 

införa ett processorienterat ledningssystem för kvalitet. Se avsnitt 3.1.2 för en sammanfattning 

av de krav som ISO 9001 ställer på ett kvalitetsledningssystem.  

I avsnitt 6.3 har uteslutningar av vissa krav gjorts i enlighet med det som angavs i avsnitt 3.1.2. 

6.1 Ledningens ansvar 

Ledningens åtagande. Då Blixtvik AB enligt ovan ej innehar ett utarbetat ledningssystem för 

kvalitet är detta krav svårt att uppfylla. En kvalitetspolicy med mål och strategier för hur 

företaget skall arbeta med kvalitetsfrågor bör upprättas. Denna skall baseras på en 

väldefinierad affärsidé, vision och fastställda värderingar som sedan skall förmedlas inom 

företaget. Blixtvik AB:s ledning informerar dock de anställda om betydelsen av nöjda kunder 

och arbetar för att bli bättre inom detta område. 

Kundfokus. Kunders krav fastställs inte på det sätt som standarden kräver. Blixtvik AB 

använder sig inte av faktiskt underlag från exempelvis kundundersökningar utan gör en 

uppskattning av kraven utifrån befintlig marknad, utbud och hur konkurrenter agerar. Denna 

punkt hänger samman med kundanknutna processer i avsnitt 6.3 samt mätning av 

kundtillfredsställelse i avsnitt 6.4. 

Kvalitetspolicy. En utarbetad övergripande kvalitetspolicy saknas. En sådan måste tas fram där 

krav på att uppfylla både kort- och långsiktiga mål ur kvalitetssynpunkt anges. Strategier skall 

också tas fram för hur uppsatta mål skall nås. På avdelningsspecifik nivå använder sig Blixtvik 

AB i vissa fall av kvalitetsmål. Detta arbete bör öka i omfattning i kombination med det 

förstnämnda, att ta fram en tydlig verksamhetsövergripande kvalitetspolicy. 

Planering. De kvalitetsmål som finns mäts i varierande utsträckning. Mätningar av kvantitativa 

värden görs i mycket högre utsträckning än kvalitativa. I den kvalitetspolicy som bör tas fram 

skall också framgå hur dess mål och strategier skall översättas till mätbara mål för alla relevanta 

nivåer i företaget. 

Ansvar, befogenhet och kommunikation. Arbete med att förtydliga ansvar och befogenheter 

samt befattningsbeskrivningar har pågått sedan en tid tillbaka. Blixtvik AB är en relativt platt 

organisation där det vertikala avståndet är mycket litet. I och med detta har ansvar och 

befogenheter på ett tillfredsställande sätt delegerats och kommunicerats ut inom företaget. 

Fastlagda processer för intern kommunikation och eskalering bör dock ses över och förtydligas 

ytterligare. 

Ledningens genomgång. Detta krav är inte applicerbart i dagsläget då ett utarbetat och fastställt 

kvalitetsledningssystem saknas. Ett steg i rätt riktning är dock att ledningen i allt större 
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omfattning engagerar sig i uppföljning av utvecklings- och förändringsarbete för att säkerställa 

dess verkan. 

6.2 Hantering av resurser 

Tillhandahållande av resurser. Resurstillsättningen runt om på företaget, främst i fråga om 

personal, är behovsstyrd. Ytterligare personal behövs för att säkerställa funktionen hos vissa 

processer på Blixtvik AB, främst på kundtjänst- och marknads-/säljavdelningen. Blixtvik AB 

arbetar aktivt med att uppfylla kunders krav, men i huvudsak på ett reaktivt sätt genom 

insamling och utvärdering av åsikter inkomna till företagets kundtjänst. 

Personalresurser. Blixtvik AB:s personal besitter en bred kompetens. Vid exempelvis internt 

förändrings- eller effektiviseringsarbete söks främst kompetens inom företaget. Detta skapar 

omväxling för de anställda och ger i vissa fall även möjligheter till avancemang inom företaget. 

Den processkartläggning som tillhandahålls genom detta examensarbete kan vara ett bra 

hjälpmedel i att förklara betydelsen av de anställdas arbete och hur detta påverkar Blixtvik 

AB:s verksamhet som helhet. 

Infrastruktur. Detta krav är till största del uppfyllt. Blixtvik AB:s anställda anser att lokaler, 

arbetsutrymmen och den utrustning som krävs för att kunna utföra ett verkningsfullt arbete 

finns tillgängliga. Däremot finns åsikter gällande de informationssystem som används, främst 

sett till antalet system. Processer för fastställande, tillhandahållande och underhåll av företagets 

infrastruktur bör tas fram. Infrastrukturens tillförlitlighet måste också mätas, underhållas och 

förbättras. 

Verksamhetsmiljö. Enligt en nyligen genomförd medarbetarundersökning har framkommit att 

Blixtvik AB:s arbetsmiljö är tillfredsställande på det fysiska planet med goda ergonomiska 

förutsättningar och bra arbetsplatser. Psykologiska faktorer såsom arbetsbelastning, stress, 

kreativitet och välbefinnande diskuteras och hanteras genom enskilda personalsamtal med 

respektive avdelningschef. Ovanstående har således ingen negativ påverkan på Blixtvik AB:s 

möjligheter att tillhandahålla tjänster utifrån ställda krav. 

6.3 Produktframtagning 

Planering av produktframtagning. Blixtvik AB är ett tjänsteproducerande företag. De tjänster 

som tillhandahålls är relativt standardiserade. Utpräglat arbete inom produktinnovation bedrivs 

inte då tjänsteutbud utgörs av redan befintliga tjänster på marknaden, inköpta och paketerade 

av Blixtvik AB. Tjänsteutbudet består i stort av bredbandstjänster framtagna tillsammans med 

samarbetspartners och leverantörer. Dessa förändras sällan nämnvärt över tiden. Blixtvik AB 

har inget kvalitetsledningssystem och av denna anledning är det även svårt att avgöra huruvida 

produktframtagningsprocesserna är ändamålsenliga och riktiga sett till kvalitetsmål och krav på 

tjänsten.  

Kundanknutna processer. Som nämndes i kravet kundfokus i avsnitt 6.l identifieras och 

granskas inte kundkrav på det sätt standarden kräver. Blixtvik AB måste genom exempelvis 

utökade kundundersökningar arbeta mer proaktivt för att kunna sätta upp långsiktiga mål 

gällande nya tjänster att lansera, istället för att se till befintligt utbud på marknaden och vad 

konkurrenter tillhandahåller. Blixtvik AB har däremot definierade kommunikationskanaler 
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gentemot sina kunder, främst genom företagets kundtjänstavdelning, där information kring 

tjänster, förfrågningar och kunders åsikter förmedlas och erhålls. 

Konstruktion och utveckling. Detta krav kan delvis uteslutas, främst gällande konstruktion då 

Blixtvik AB enbart producerar tjänster. I och med det standardiserade sätt som Blixtvik AB:s 

tjänster utvecklas och produceras brukar dessa också vara ändamålsenliga och uppfylla ställda 

krav. Faktisk kontroll av huruvida levererade tjänster uppfyller ställda krav görs dock i 

varierande utsträckning och ofta reaktivt. 

Inköp. En stor del av de inköp som genomförs kan ses som löpande och består i de tjänster 

Blixtvik AB:s leverantörer tillhandahåller för att möjliggöra fysisk leverans av bredbands-

tjänster. För dessa inköp och fortlöpande samarbetsavtal finns reglerade avtal och utarbetade 

rutiner, se avsnitt 5.2.1. Utrustning som krävs för möjliggörande av viss tjänsteleverans 

utvärderas innan större upphandlingar genomförs. Inköp av utrustning görs på behovsbasis 

och är i vissa fall automatiserade. 

Produktion av varor och utförande av tjänster. Enligt första punkten i detta avsnitt, planering av 

produktframtagning, framgår att tjänster som tillhandahålls paketeras snarare än produceras. I 

och med detta förfarande behöver inte Blixtvik AB använda specifik produktionsutrustning 

eller utarbeta detaljerade instruktioner och rutiner för utförande och leverans av företagets 

tjänster. Däremot mäts och övervakas funktionen hos system vitala för den faktiska 

tjänsteleveransen gentemot företagets kunder, exempelvis DHCP- och DNS-servrar. 

Behandling av övervaknings- och mätutrustning. Främst kvantitativa mätmetoder används. 

Kvalitetsmätningar, exempelvis hur väl levererade tjänster överensstämmer med fastställda 

krav, görs mindre utsträckning och fastlagda processer för hur detta skall göras, användas och 

följas upp finns i dagsläget ej tillgängliga. 

6.4 Mätning analys och förbättring 

Allmänt. I och med att Blixtvik AB saknar ett kvalitetsledningssystem går det inte heller att 

definiera de processer som standarden kräver och anser vara nödvändiga för övervakning, 

mätning, analys och förbättringar av ett sådant. Däremot återfinns processer för viss 

övervakning och mätning av produktanknutna krav på Blixtvik AB:s olika avdelningar. För att 

säkerställa tjänsternas kvalitet, inom tillämpningsbart ansvarsområde, har i vissa fall även 

proaktiva mätmetoder initierats, främst gällande drift och levererbarhet. 

Övervakning och mätning. Detta krav handlar i stort om att mäta kundtillfredsställelse sett till 

hur Blixtvik AB uppfyller ställda krav på levererade tjänster. Som nämnts tidigare mäts inte 

detta på det sätt standarden föreskriver. Kundtillfredsställelse mäts i stort genom antalet 

reklamationer och tjänsteavslut kontra nybeställningar. Blixtvik AB:s kundtjänst samlar även in 

information från kunder som också kan ge indikationer, om än reaktiva, på hur kunderna 

uppfattar företaget och dess levererade tjänster. I övrigt är vissa delar i detta krav ej 

applicerbara då Blixtvik AB inte har ett utarbetat kvalitetsledningssystem, exempelvis interna 

revisioner av eller övervakning och mätning av processerna i kvalitetsledningssystemet.  

Behandling av avvikande produkter. De produkter, eller tjänster som avviker från utlovat eller 

önskat utfall hanteras främst reaktivt. Genom Blixtvik AB:s kundtjänst meddelas när en tjänst 

ej fungerar tillfredsställande. Blixtvik AB har dokumenterade rutiner för styrning, ansvar och 
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befogenheter gällande hantering av avvikande tjänster. Tjänsternas funktion går enbart att 

kontrollera i samband med att leveransen påbörjats, därav det reaktiva arbetssättet. 

Analys av information. Detta krav syftar till att analysera kvalitetsledningssystemets funktion. 

Denna analys skall innefatta kundtillfredsställelse, överensstämmelse med krav på produkt, 

egenskaper och trender hos processer och produkter samt leverantörer. Då Blixtvik AB 

saknar ett kvalitetsledningssystem är inte heller detta krav applicerbart i dagsläget. Dock samlas 

information gällande kundtillfredsställelse samt trender på marknaden och bland leverantörer 

in och analyseras för att säkerställa företagets fortlevnad och lönsamhet. 

Förbättring. Blixtvik AB arbetar med förbättringar och effektiviseringar av verksamheten. 

Dessa genomförs som nämnts tidigare på ett strukturerat sätt där Blixtvik AB:s ledning fattar 

beslut gällande prioritering. Processer för ständiga förbättringar av ett kvalitetsledningssystem 

finns dock inte av naturliga skäl. Utifrån en framtagen kvalitetspolicy med tillhörande mål bör 

ett ledningssystem för kvalitet utarbetas. Med hjälp av interna revisioner av systemet, analys av 

information och under engagerat överinseende av Blixtvik AB:s ledning kan ständiga 

förbättringar av ett kvalitetsledningssystem säkerställas. 

6.5 Mogenhetsnivå 

Sett till föregående avsnitt i detta kapitel ges en bild av hur nära Blixtvik AB är ett faktiskt 

införande av ett kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001. Analysen påvisar att det finns ett 

antal områden där förändringar är nödvändiga för att grundläggande krav i standarden skall 

kunna uppfyllas. Ett införande är i dagsläget allstå inte möjligt. En sammanställning och 

diskussion kring de områden som främst behöver ses över redogörs för i följande kapitel. 
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7 Utvärdering och diskussion kring befintlig situation 

I föregående kapitel har påvisats att det krävs en del verksamhetsmässiga förändringar på 

Blixtvik AB för att möjliggöra ett framtida införande av ett kvalitetsledningssystem baserat på 

ISO 9001. Det har också framkommit att en kvalitetscertifiering i Blixtvik AB:s fall av ett 

framtida kvalitetsledningssystem inte är nödvändig ur ett affärsmässigt perspektiv. Frågan från 

avsnitt 1.2 kvarstår då om huruvida Blixtvik AB skulle tjäna på att sträva mot ett införande av 

ett ledningssystem för kvalitet, till största del baserat på ISO 9001, och vilka åtgärder som 

primärt skulle vara nödvändiga för att möjliggöra detta? 

7.1 Positiva aspekter 

Blixtvik AB har under den senaste tiden genomfört en mängd effektiviseringar och 

förändringar för att hålla jämna steg med konkurrenter och bli bättre på att uppfylla kunders 

behov och krav. Satsningar på kundtjänst- och marknadsavdelningen har gett positiva resultat, 

både sett till kundnöjdhet men också till antalet nya kunder. Omförhandlingar av avtal 

gentemot leverantörer och samarbetspartners har bidragit till en positiv ekonomisk utveckling. 

Mätningar av verksamheten görs också i större utsträckning än tidigare. Vissa avdelnings-

specifika mål har satts upp och ett aktivt arbete att nå dessa har påbörjats. Proaktivt arbete med 

att förnya utrustning och tjänster vitala för att Blixtvik AB skall kunna tillhandahålla sina 

tjänster genomförs också. 

Blixtvik AB är en platt organisation där det vertikala avståndet är mycket litet. Detta medför att 

ansvar och befogenheter är delegerade runt om inom företaget. Ledningen fattar givetvis 

övervägande del av de beslut som är av verksamhetsövergripande natur, men på 

avdelningsspecifik nivå är friheten större. Möjligheterna för de anställda att göra sig hörda, 

påverka sin arbetssituation och föreslå förbättringar är mycket goda. Blixtvik AB präglas av en 

god företagskultur vilket framkommit i en nyligen genomförd medarbetarundersökning. 

Denna finns goda möjligheter att bibehålla så länge ledningen motiverar, leder, uppmuntrar 

och håller de anställda uppdaterade på vad som händer. 

Andra områden där Blixtvik AB fungerar bra är regelbundenhet gällande lednings- och 

avdelningsmöten. Detta är av yttersta vikt för att planera, genomföra och följa upp förändrings- 

och effektiviseringsarbete. Medarbetarsamtal genomförs där varje enskild anställd får ventilera 

sina åsikter och veta hur det går i dennes arbete. Nyligen har en medarbetarundersökning 

genomförts som påvisat en del förbättringsområden. Arbete har nu påbörjats för att åtgärda 

identifierade brister. Detta tyder på en vilja att förändra och att ledningen värnar om de 

anställdas trivsel. Arbetsmiljön är även den tillfredsställande på Blixtvik AB med bra 

arbetsplatser, goda ergonomiska förhållanden och generellt sett fungerande utrustning och 

system. 

I och med att Blixtvik AB enbart tillhandahåller tjänster förenklas kravsituationen sett ur ett 

produktframtagningsperspektiv. Som nämndes i föregående kapitel kan sägas att Blixtvik AB 

genom samarbeten med olika leverantörer och samarbetspartners paketerar inköpta, 

standardiserade tjänster vars levererbarhet, funktion och förmåga att uppfylla krav regleras i 

och med samarbetsavtal. Blixtvik AB har också dokumenterade rutiner för styrning, ansvar 
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och befogenheter gällande hantering av avvikande tjänster. I och med det sätt tjänsterna 

tillhandahålls och konsumeras kan heller inte avvikelser hanteras på något annat sätt än 

reaktivt. Detta beror också till stor del på hur branschen Blixtvik AB verkar inom är uppbyggd. 

Ovanstående positiva aspekter som återfinns inom Blixtvik AB:s verksamhet är dock som sagt 

inte tillräckliga för att ett kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001 i dagsläget skall 

kunna införas. De områden som främst är i behov av förändring redogörs för i följande avsnitt. 

7.2 Nödvändiga åtgärder 

För att ett införande skall kunna bli möjligt i framtiden behöver Blixtvik AB:s ledning se över 

verksamheten. Ett faktiskt införande innebär, som förklarats tidigare i detta examensarbete, en 

hel del arbete. För att detta arbete skall kunna påbörjas krävs att ett antal viktiga områden 

förbättras, omarbetas eller förtydligas.  

Först och främst är Blixtvik AB funktionsindelat med olika avdelningar för olika 

verksamhetsmässiga funktioner. Ansvarsområden och befattningar är framtagna och anpassade 

utifrån denna organisationsstruktur och gör i vissa fall att de anställda inte ges full förståelse för 

vad som sker på andra avdelningar. En funktionsindelning kan i värsta fall också innebära att 

den anställde har svårt att se betydelsen av sin roll i ett verksamhetsövergripande perspektiv. 

För att undvika dessa risker och för att ett kvalitetsledningssystem över huvudtaget skall gå att 

införa bör ledningen påbörja arbetet med att frångå den traditionella funktionsindelningen och 

införa ett processorienterat arbetssätt. För att detta skall bli genomförbart krävs att ledningen är 

engagerad i arbetet och är den drivande kraften för att få igenom förändringen. De anställda 

skall sedan göras delaktiga i arbetet, ges möjlighet att påverka samt utbildas och informeras 

kring vad processorientering innebär och vilka fördelar det medför. Processkartor framtagna i 

detta examensarbete skulle kunna vara en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med 

processorientering. 

Blixtvik AB:s ledning bör tillsammans med styrelsen utarbeta och tydliggöra företagets 

affärsidé, visioner, mål och strategier. Det är först när detta är genomfört, kommunicerat inom 

företaget och indoktrinerat bland de anställda som det egentliga arbetet med kundfokusering 

och kvalitetsledning kan påbörjas. När Blixtvik AB:s affärsidé, visioner, mål och strategier är 

fastställda kan dessa utgöra den grund som möjliggör att en kvalitetspolicy kan tas fram. Denna 

skall i sin tur innehålla Blixtvik AB:s mål och strategier med avseende på kvalitet. En 

kvalitetspolicy utgör tillsammans med processorientering grunden för ett ledningssystem för 

kvalitet. Verksamhetsövergripande kvalitetsmål skall kunna översättas och omformas till 

avdelnings- eller processpecifika mål. Målen skall vara både lång- och kortsiktiga och vara 

nedbrytbara i mindre delmål. Strategierna skall ge ledning och förklara hur målen uppnås. I 

dagsläget finns enbart ett kvalitetsmål där dessvärre tydliga delmål och tillhörande strategier 

saknas. För övriga uppsatta mål saknas ofta både delmål och strategier för att nå önskade 

resultat. Saknas tydliga verksamhetsövergripande och avdelningsspecifika mål blir det också 

svårt att sätta upp individuella mål för de anställda. Dessutom blir det svårt för den enskilde 

individen att sätta upp egna personliga mål när det inte finns uttalade krav eller förväntningar 

från Blixtvik AB och ledningen i första hand. En nyligen genomförd medarbetarundersökning 

har påtalat bristen på klara och tydliga mål, både kort- och långsiktiga, och frågan behandlas nu 

på ledningsnivå. Tydlighet inom området medför bättre intern förståelse för vad företaget står 



 
46 

för, vilka mål som finns att jobba mot och hur arbetet skall utformas för att nå dit. Ur det 

externa perspektivet signalerar tydlighet inom området målmedvetenhet och positionering 

gentemot konkurrenter och Blixtvik AB:s kunder. 

I kombination med ovanstående bör även kvalitet mätas, analyseras och följas upp i bredare 

utsträckning. Blixtvik AB går mot ett mer proaktivt arbetssätt inom detta område, men 

fortfarande finns utrymme för förbättringar. Information kring kundtillfredsställelse, kunders 

behov och krav på tjänsterna samt hur väl tjänsterna överensstämmer med uppsatta mål måste 

samlas in genom kundundersökningar och andra kvalitativa mätningar. Processkartläggningen i 

detta examensarbete kan vara en hjälp i att identifiera nya mätpunkter. Den bidrar också med 

hjälp till att definiera vad som faktiskt bör mätas, i kombination med avdelnings- eller 

processpecifika mål. Aktiveter för hur den information som skall samlas in, analyseras och 

användas för fortsatta förbättringar bör då också tas fram. De mätningar, främst kvantitativa, 

som görs idag utvärderas och används i förbättringsarbetet, detta är ett steg i rätt riktning när 

det gäller att basera beslut på fakta. Utökas omfattningen av mätning och analys, främst på den 

kvalitativa sidan, ges goda möjligheter till att identifiera verkningsfulla förbättringsområden. 

Rutiner och processer för hur uppföljningsarbete skall genomföras bör även utformas eller 

förfinas. En förändring kan inte ses som en effektivisering om det inte går att påvisa förbättrade 

resultat eller mätvärden. 

Ovan nämnda åtgärdsförslag är de som kan anses vara de viktigaste för att möjliggöra 

införandet av ett kvalitetsledningssystem utifrån ISO 9001. Förutom dessa har 

förbättringsområden också kunnat identifieras i de framtagna processkartorna, se kapitel 5. 

Främst handlar det om brutna eller överlappande processer och aktiviteter eller delprocesser 

som kan förenklas. I vissa fall utförs arbete och aktiviteter av personal som egentligen har sin 

huvudsakliga roll inom ett annat område. I huvudprocessen ”Skapa affärsmöjligheter” 

synliggörs det förbättringsområde gällande det sätt Blixtvik AB analyserar kundbehov och 

marknadsmiljö. Blixtvik AB bör genomföra regelbundna kundundersökningar för att få fram 

fakta- och statistikbaserade beslutsunderlag. I huvudprocessen ”Ge service och support” är 

delprocessen ”Ärendehantering” bruten i och med att rutiner och regelverk inte är tillräkligt 

tydliga gällande uppföljning av pågående kundärenden. För att öka kundnöjdheten bör denna 

delprocess därför ses över, omarbetas och dokumenteras med proaktivitet som utgångspunkt. 

7.3 Reflektion kring eget arbete 

Examensarbetet har fortskridit enligt planeringen och dess syfte har uppnåtts. Målsättningen, 

att genom en branschundersökning och processkartläggning tillhandahålla en nulägesanalys 

med ISO 9001 som bakgrund har också uppfyllts. Nulägesanalysen påvisar hur Blixtvik AB 

skall ta ställning till införande av ett kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001 samt en 

eventuell kvalitetscertifiering. 

I efterhand kan konstateras att ett antal förbättringsområden sett till examensarbetets upplägg 

och utformning har kunnat identifieras. Funna förbättringsområden gäller främst valet av 

kartläggningsmetod och omfattningen av branschundersökningen. Ytterligare metoder för 

processkartläggning borde ha utvärderats för att verifiera vilken eller vilka av dessa som skulle 

kunna ha varit de mest givande inom ramarna för examensarbetet. Branschundersökningen 

påvisade tidigt att få företag hade ett implementerat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 
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eller någon kvalitetscertifiering. I och med detta hade undersökningen kunnat utvidgas till 

tjänstelevererande företag i närbesläktade branscher. Detta för att kunna få en ännu tydligare 

bild av det sätt tjänstelevererande företag upplever ISO 9001 och tillhörande certifiering. 

Tidsresurserna har begränsat detaljnivån i processkartläggningen. Det hade varit intressant att 

kunna identifiera och definiera insats och utfall för alla aktiviteter och delprocesser. Dessutom 

hade rollbeskrivningar i form av processägare, resursägare och teamledare för identifierade 

processer varit värdefulla att definiera. 
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8 Slutsats 

Blixtvik AB är ett företag som den senaste tiden genomgått en hel del organisatoriska 

förändringar. Då kunders behov förändras och kraven blir hårdare har Blixtvik AB insett 

behovet av ökad intern struktur och effektivitet. Genom detta examensarbete har en 

undersökning genomförts gällande Blixtvik AB:s nuläge och vilka områden som är i behov av 

förändringar. Frågan har varit huruvida ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 är möjligt 

att införa och om ett sådant införande skulle kunna ses som gynnsamt ur ett affärs- och 

effektivitetsmässigt perspektiv. Genom en branschundersökning och en processkartläggning 

har en nulägesanalys genomförts med bakgrund av ISO 9001. 

Den kartläggning som gjorts kan utgöra en bra början till fortsatt utvecklingsarbete. Framtagna 

processkartor kan öka möjligheterna till en gemensam syn på hur företaget i sin helhet 

fungerar, förståelse för vad som skapar värde för kunderna, förståelse för vad processynsättet 

innebär för det egna företaget, utveckling av processorienterade mätsystem, analys av 

processernas prestanda samt förbättringar av processerna. Processkartläggningen kan också 

öka möjligheterna att identifiera nya mätpunkter som ej kunnat användas tidigare på grund av 

komplexa och ej dokumenterade processflöden. 

De främsta fördelarna med att implementera eller basera ett kvalitetsledningssytem enligt ISO 

9001 är; kundfokus, bättre förståelse och delaktighet bland anställda, proaktivt arbetssätt samt 

ökade möjligheter till mätning, uppföljning och ständiga förbättringar. Detta förutsatt att 

företagsledningen är drivande i frågan och med en helhjärtad inställning tar sig an att leda det 

omfattande arbete som ett införande innebär. 

Utifrån branschundersökningen har kunnat påvisas att en kvalitetscertifiering ej kan ses som 

nödvändig för Blixtvik AB. Orsaken till detta är att det i dagsläget inte finns några krav från 

leverantörer, intressenter eller kunder. Däremot har ett införande av ett 

kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001 kunnat motiveras i högre utsträckning. 

Genomförd processkartläggning har visat att det finns goda möjligheter till fortsatt arbete med 

processorientering och de fördelar som uppstår i och med detta. Processorienteringen i sig 

medför ökade möjligheter till ett kundfokuserat arbetssätt där kunderna och deras behov är 

det som präglar verksamhetens sätt att arbeta. Ett kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001 

skulle helt klart kunna gynna Blixtvik AB. 
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A Frågor ställda till identifierade företag 

Dessa frågor berör införandet av ISO 9001 och tillhörande certifiering: 

 
• Har ni erhållit/upplevt bättre intern kvalitet och effektivitet? 

 
• Har kommunikationen internt inom organisationen och externt gentemot 

leverantörer och kunder förbättrats? 
 

• Har ni lyckats identifiera konkurrensmässiga fördelar? 
 

• Har positiva ekonomiska resultat påvisats och har lämpliga besparingsområden 
identifierats? 
 

• Vad var de huvudsakliga skälen till att ni genomförde en kvalitetscertifiering? 
 

• Arbetar ni aktivt med ständiga förbättringar och revisioner av ert 
kvalitetsledningssystem? 
 

• Har ni dokumenterat ert kvalitetsledningssystem elektroniskt? I sådana fall med vilka 
mjukvaruhjälpmedel? 
 

• Använder ni er kvalitetscertifiering i ert marknadsarbete? 
 

• Har ni upplevt några interna motsättningar under införandet? 
 

• Är samtliga anställda införstådda på kvalitetsledningssystemets funktion och hur det 
dagliga arbetet understöds med hjälp av det? 
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B Läsinstruktion för flödesscheman!

 

 

 


