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STANDARD ISO 9000, CERTIFIERING AV KV ALITETSSYSTEM 
OCH EUROPA-SAMARBETET MED.ERKÄNNANDE AV 
CERTIFIKAT 

Ivar Paljak, tekn dr, Chef för SIS Produktcertifiering 

Inlednin& 

Kvalitetssystem "QS" hos företag enligt ISO 9000 serien debat
teras livligt i tidningarna f n. Man kan där urskilja två 
läger: de som helhjärtat stödjer tillämpningen av ISO 9000 
serien och de som anser att ISO 9000 ges för stor betydelse 
och att den egentligen inte höjer produkternas kvalitet . Man 
propagerar i stället TQM (Total Quality Management) och kvali
tetspriset enligt SIQ. Vad är sanning? 

Låt oss först klara ut vad som menas med QS och vad ISO 9000-
serien innehåller. Enligt ISO 8402 definieras QS enligt föl
jande : 
"Organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och 
resurser för att leda och styra verksamheten med avseende på 
kvalitet". Man kan också säga att QS är ett logiskt system för 
ett företags ledning och verksamhet med syftet att skapa 
ordning, förebygga fel och missförstånd, öka motivationen, 
effektivisera och därmed öka lönsamheten. 

Vad in&år i standard-serien iso 9000 

ISO 9000: Grunderna. Introduktion. 
ISO 9004-serien: Riktlinjer för uppbyggnad av kvalitetssystem 
och ISO 9001, 9002, 9003. Kravstandarder. 
Innehållet i kravstandarden ISO 9001, 9002 och 9003 framgår av 
tabell 1. 
Revision av serien pågår . Läge t hösten 1993, se tabell 2. 
Standarderna är generella och kan tillämpas för valfria or
ganisationer: från tillverkande företag till serviceorgani
sationer. 

ISO 9001-2-3-standarden är till sin karaktär checklistor och 
beskriver vad som skall göras . Företaget skall tolka standar
den för sin speciella tillämpning. Införande av QS är en 
genomgripande åtgärd i ett företag som kräver 100 % engage
mang av företagsledningen. Processen tar 1-2 år i ett medel
stort företag (300-500 anställda). 
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Höjer OS produkternas kvalitet? 

Ja det gör det om man med "kvalitet" menar graden av över
ensstämmelse med avsett utförande, tex ett utförande som 
beskrivs i en produktstandard. QS ger bättre kontroll över 
produktionsprocessen vilket gör att man lättare kan styra mot 
avsett mål . Råkar man ändå ut för att leverera avvikande 
produkter ger QS möjlighet att lätt spåra orsakerna till 
avvikelsen och eliminera dem. Köparen har alltså fördel av att 
som leverantör välja ett företag med inarbetat QS . 

QS enligt ISO 9000 utgör grunden för ständig vidareutveckling 
av företagets QS. Steg i denna riktning är uppbyggnad av Total 
Quality Management, TQM, och att deltaga i kvalitetspristäv
lingar tex genom SIQ. Alla modeller kompletterar alltså 
varandra. 

Men hur får köparen reda på att leverantören har ett kvali
tetssystern? Säkraste sättet är att begära att leverantören 
skall ha ett certifierat QS och att certifieringen är utförd 
av ett ackrediterat certifieringsorgan. Sedan kan köparen 
utföra egna kompletterande kvalitetsrevisioner om något spe
ciellt måste kontrolleras. Köparen vet också att leverantörens 
QS är under fortlöpande kontroll genom certifieringssystemet . 

Ur leverantörens synpunkt har QS certifieringen följande 
fördelar : 

- Certifieringen tvingar företaget att införa och upprätt
hålla ett fullständigt QS enligt ISO 9000- serien, inte bara 
"öar" 

- Ger företaget ett "bevis om överensstämmelse" och därmed 
argument vid marknadsföringen 

- Reducerar behov av kundens leverantörsbedömningar och spa-
rar resurser hos båda parter. 

Hur går certifieringar till? 

Certifieringen i sig innebär att en neutral, erkänd institu
tion, en 3:e part, uttalar att enligt institutionens uppfatt
ning uppfyller QS hos företaget "X" tex ISO 9001-standardens 
krav. Uttalandet bygger på QS revision hos företaget genomför
da av kompetenta kvalitetsrevisorer. I revisionsteamet ingår 
även branschexperter på ifrågavarande område. Då revisionen 
måste bygga på subjektiva bedömningar ställs höga krav på 
revisorernas kompetens och certifieringsorganens arbete . För 
att säkerställa erforderlig kompetensnivå hos certifieringsor
ganen har man utarbetat europeiska standarder för certifie
ringsorganen - EN 45 000-serien. Det är också vedertaget att 
QS certifieringsorganen numera blir ackrediterade - dvs 
bedömda att de uppfyller EN 45 000-standarden. I Sverige är 
SWEDAC ackrediteringsorganet. 
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Kvalitetssystemcertifiering i Europa 
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Företagen önskar numera att QS-certifikaten skall kunna erkän
nas utomlands. Därför har man byggt erkännande-system i Europa 
både på det frivilliga och obligatoriska certifieringsområdet 

"one stop certification". Det finns fyra förutsättningar 
för att uppnå erkännande av certifikat över gränserna. Fig.3. 

A. Gemensamma kravstandarder. 
ISO 9000-standarder utarbetas av ISO/TC 176. Denna standard 
har accepterats globalt. 

B. Gemensamma bedömnings- och certifieringsrutiner beskrivs 
i standarden ISO 10011-1, - 2, - 3 "Guidelines for auditing 
Quality Systems" . 

Det förutsätts för Europa-samarbetet att dessa regler kommer 
till enhetlig användning av alla organisationer som arbetar 
med QS-revision och certifiering. Därför har EQS, "European 
Cornmittee for Quality System Assessment and Certification", 
bildats inom CEN/CENELEC 1989 för att utveckla bedömnings- och 
certifieringsrutiner på området och verka för enhetlig till
lämpning av reglerna. 

I Sverige bevakas EQS-arbetet av SEQS som sammansätts av de 
sex certifieringsorganen : SIS Certifiering AB, DnV, LRQA, 
BVQI, SFK Certifiering AB, SEMKO och SP samt representanter 
för branschorgan. 

C. Förtroende för nationella certifieringsorgan. Erkännande av 
certifikat över gränserna innebär egentligen att kunderna 
skall ha förtroende för certifikat utfärdade i andra länder. 
Fig.4. Andra länders certifikat främjas i det egna landet av 
landets certifieringsorgan vilket även förutsätter förtroende 
mellan nationella certifieringsorgan. Detta bygger på att 
organen uppfyller kriterier i EN 45 012-standarden. Överens
stämmelsen kan verifieras på två sätt: 

Genom ömsesidiga bedömningar ("peer evaluation") av över
------------~ensst ämme-1-s-e-ba-s-erad-e ;å-b-J:- a - gemerrsam-g-erromförd-a- k"'=,1-;'"=-------1 

tetsrevisioner. Denna metod tillämpas f n inom EQNet-sam-
arbetet som jag återkommer till. 

- Nationell ackreditering . I Sverige genomförs ackrediteringen 
av SWEDAC. Organisationen avser att likställa_ sina bedöm
ningsrutiner med andra europeiska certifieringsorgan i EAC. 
The European Accreditation of Certification Bodies. 

D. Samarbetsavtal för certifieringsorganen. Praktiskt sam
arbete för ömsesidigt erkännande av certifikat sker i två 
typer av europeiska grupperingar : 
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Samarbete mellan nationella certifieringsorgan inom EQNet och 
de multinationella certifieringsorganen. 

EQNet är ett samarbetsforum mellan etablerade erkända natio
nella certifieringsorgan, hälften av dem anslutna till de 
nationella standardiseringsorganen. I EQNet samarbetar för 
närvarande certifieringsorgan från 16 EG-EFTA-länder, ett från 
respektive land. Samarbetet bygger på bilaterala avtal mellan 
organen. 

EQNet har beslutat att införa ett "Presentation document" som 
läggs som bilaga till det nationella certifikatet. Dokumentet 
innehåller information om att ifrågavaande EQNet-medlem har 
certifierat företaget och visar också att certifikatet i fråga 
erkänns av de 15 övriga EQNet-medlemmarna . Man får ett "Euro
peiskt certifikat". Fig.5. 

Svensk part i EQNet-samarbetet är SIS Certifiering AB som 
hittills har utfärdat 195 certifikat (jan 94). EQNet- medlem
marna och antalet utfärdade certifikat framgår av fig.6. 

I vilka sammanhang tillämpas kvalitetssystembedömning? 

Man kan urskilja tre tillämpningsfall: Se fig.7. 

1. Kvalitetssystembedömning som utmynnar i frivillig kvali
tetssystemcertifierin&, Det har blivit allt vanligare att 
köparföretag ersätter egna leverantörsbedömningar med krav på 
tredjepartscertifikat. 

2. Kvalitetssystembedömning i samband med frivillig produkt
certifiering baserat på europeiska standarder dvs där det 
finns marknad för europeiskt ömsesidigt erkännande av cer
tifieringslicenser för produkter. Tillverkarens kvalitetssys
tem bedöms normalt enligt ISO 9002 innan produktcertifikat 
utfärdas. 

3. Kvalitetssystembedömning i samband med obligatorisk 
produkt-certifiering baserad på krav i EG-direktiv - GE-märk
ning.På det obligatoriska området övertar EG-direktiven den 
nationella lagstiftningen och ställer bindande krav på de 
produktegenskaper som berör hälsa och säkerhet. 

I varje direktiv anges 2-3 alternativa valfria procedurer för 
utvärdering och avgörande av överensstämmelse som anges i 
"modultabellen". Modulerna innehåller olika kombinationer av 
tillverkardeklaration, produktcertifiering och QS certifie
ring. 

QS-certifiering tillämpas i tre av åtta angivna verifierings
moduler - D (ISO 9002), E (ISO 9003) och H (ISO 9001) . Fig 8. 
I samtliga fall kombineras tillverkarens egen deklaration om 
produktens överensstämmelse med QS bedömning av tredje-part. 
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Modul D och E avser produktionsfasen och kombineras med modul 
B för typprovningsfasen - där prototypen utvärderas av ett 
produktverifierings organ . 

De ansvariga certifieringsorganen anmäls av regeringarna till 
EG-kommissionen-EFTA och kallas "anmälda organ" (notified 
bodies). Dessa utses per produkt och modult. I Sverige anmäler 
SWEDAC certifieringsorgan för obligatorisk certifiering. 
Genom EES-avtalet är EFTA-länderna - utom Schweiz - med i det 
obligatoriska certifieringsarbetet · på direktivområdet f om 1 
jan 1994. De flesta nya EG-direktiv innehåller möjligheten att 
som verifieringsmetod använda kvalitetssystemcertifiering och 
den varianten blir säkerligen mycket populär. Notifiering av 
svenska certifieringsorgan har påbörjats av SWEDAC. Bl a har 
SIS Certifiering AB notifierats för teleterminaldirektivet. 
Detta ger tex Ericsson som tidigare QS certifierats av SIS 
möjlighet att nu i efterhand GE-märka sina produkter på grund
val av QS-certifikat. 

Marknaden för kvalitetssystemcertifiering ökar för närvarande 
mycket snabbt i hela världen . Antalet certifikat i Europa är 
för närvarande c:a 40 000 (jan 94). 

De nya tillämpningarna enligt ovan för kvalitetssystembedöm
ningen utökar behovet ytterligare. Certifieringsorganen har 
ambitionen att göra ett bra arbete tillsammans med de europei
ska kollegerna och konkurrenterna för att bygga upp ett gott 
anseende för verksamheten. Måle t är att hjälpa industrin att 
få ut budskapet till kunderna om att man har byggt upp ett 
välfungerande QS enligt ISO 9000 och få detta erkänt i Europa. 
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Clause (or Corresponding clause 
sub-clause) No. ntle (or sub-.clause) Nos. in 

..... 
O> 

in ISO 9004 ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 

4 Management responsibility 4.1 • 4.1 () 4.1 0 
5 Quality system principles 4.2 • 4.2 • 4.2 () 

5.4 Auditing the quality system (interna!) 4.17 • 4.16 () -
6 Economics - Quality-related cost considerations · - - -
7 Quality in marketing (Contract reviewl 4.3 • 4.3 • -

• - I 8 Quality in specification and design (Design contrbl) 4.4 - -
9 Quality in procurement (Purchasing) 4.6 • 4.5 • -

10 Quality in production (Process controll 4.9 • 4.8 • -
11 Control of production 4.9 • 4.8 • -
11.2 Material control and traceability ( Product identification and trace-

ability) 4.8 • 4.7 • 4.4 t) 

11.7 Control of verification status ( lnspection and test status) 4.12 • 4.11 • 4.7 C) 

12 Product verification (lnspection and test ing) 4.10 • 4.9 • 4.5 C) 

13 Control of measuring and test equipment (lnspection, mea su ring and 
test equipment) 4.11 • 4.10 • 4.6 () 

14 Nonconfor;.,ity (Control of nonconforming product) 4.13 • 4.12 • 4.8 () 

15 Corrective action 4.14 • 4.13 • -
16 Handling and post-production functions ( Handling, storage 

packaging and delivery) · 4.15 • 4.14 • 4.9 () 

16.2 After-sales servicing 4.19 • -- ... 

17 Quality documentation and records (Document cont;ol) 4.5 • 4.4 • 4.3 () 

17.3 Quality records 4.16 • 4.15 • 4.10 () 

18 Personnel (Training) 4.18 • 4.17 t) 4:11 o. 
19 Product safety and liability - - -
20 Use of statistical methods (Statistical tcchniques) 4.20 • 4.18 • 4.12 () 

- Purchaser supplied product 4.7 • 4.6 • -
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ISO 9000-1 _,_) 
" 

9001 
9002 
9003 
9004-1 -·--·-) " " 

ISO 9000-2 
9000-3 

ISO 9004-2 

9004-3 

9004 -4 

9004-5 

9004-6 

9004 - 7 

10 013 - 2 

10 013 

Revidering av ISO 9000-serien 1993-94 

*) gamla ISO 9000 
Revision 
DIS beräknas under våren 

**) gamla ISO 9004 

Publicering inom kort (implementeringsguide 
publicerad (software) 

(Tjänstekval.) Publicerad. 
Svensk remiss OK 

Processed materials. Förslag 
Publiceras inom kort 

Q Improvement. Förslag 
Publiceras inom kort 

Q Management of projects . 
CD förväntas under våren 

Q Plan. Ny CD har nyligen utskickats 

17 

· (OBS , gamla 'CDn '.hade felaktigt beteckningen 9004-5) 

Configuration management. 
CD har nyligen omröstats 
DIS? 

Measurement Process control 
CD under våren. 

Q Manual. 
DIS under våren 

Tabell 2 
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SIS 87/88 

INFORMATION-ALLMÄNT 
* Annonser. 
* Broschyrer 
* Artiklar 
* Seminarier etc 

INFOID-f..ATIONSSAMTAL 
* Procedurer 
* Typ av revision 
* Omfattning 
* Kostnader 

UPPDRAG TILL SIS FRÅN 
FÖRETAG ANGÅENDE 
BEDÖMNING OCH CERTIF!ERING 

' 

SIS LÄMNAR ANSÖKAREN 
* Frågeformulär för självbedömning 
* Namnförslag på kvalitetsrevisorer 

SIS UTVÄRDERING OCH BEDÖMNING FÖRHANDSDISKUSSIO NER. 
AV UNDERLAG - (valfritt) 

FÖRHANDSREVISIONE R 
(valfritt) . 

PLANERINGSDIALOGER 

CERTIFIERINGSREVISION 
* Inledande möte 
* Revision 
* Redovisning av resultat 

REVISIONSRAPPORT TILL ANSÖKAREN 
'I 

* Kraven uppfyllda * Kraven ej uppfyllda I 
I 

SIS -CERTIFIKAT I KORRIGERANDE ÅTGÄRDER Il Il 
EFTERREVISION Il 

* kraven uppfyllda !I 

UPPFÖLJANDE REVISION 
* 2 gånger/år 

F1g. 1 
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Härmed intygas 
att k-val~tetssystemet vid företaget 

Prevas AB 
avseende 

Utveckling och leverans av programvaror
samt datorbaserade automationssystem 

är i överensstämmelse med standarden 

SS-ISO 9001 

samt S15 certifieringsbestämmelser 

Certifikat nr 105 

1992-10-20 

SIS -·Standardiseringskommissionen i Sverige 

~~ 
Ivar Paljak 

12..\ 1 

EN 45 012 

SIS Certifiering Kvali tetssystem är ackrediterat av SWEDAC 

51S är medlem i EQNct, thc Europcan Nctwork for Quality System Asscssmcnt and Ce rtifieation 

Fig. 2 · 

19 



©
 1994, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Sw

edish R
ock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-D
agen) 1994

,,_ 
o·· 

Förutsättningar. för 
certifieringssamarbete 

J G·emensamrTia kravspecifikati"orier (standarder) !so qooo 

"' 2 Gemensamma certifieringsprocedurer Is o 100 11 

3 Förtroende mellan certifieringsorgan Ef /\J '1 !?Qf. z. 
-rrc/c:.rec:ll '-ent1q, . .. -Peer evuluafr'on-

4 Samarbetsregler. Overenskommelser mellan · 
certifieringsorganen ~ 

~ 
0 
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Kundens acceptans av certifikat 

Land I 

Ackrediterings-
organ 

... 
I Cert-
organ 

J _bedömning 

I 
--... 
Certffi-
erat 
företag 

... 

•• •• over granserna 
Land 2 

Ackrediterings
-i 

organ 
... 

Cert
organ 
2 ... 

främjande av andra 
länders certifikat 

Land 3 

Ackrediterings-_, . 

or2an ... 
Cert
organ 
3 ... 

I\) _.. 
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THE EUROPE;\N NET'NORK FOR QUALITY SYSTEM ASSESSMENT AND CERTIFICATION 

This is to state that 

Alcatel SEL AG 
Lorenzstra8e 10 
7000 Stuttgart 40 

with all its divisions 

holds the Quality System Certificate:, 
DQS-Reg. No.: 12 299-01 /1, 16 152-01 /1, 12 305-01, 

12297-01/1, 19408-'J1, 16492-01, 19327-01/1 

for the standard from the 
ISO 9000 I EN 29000 

series) and the scope as _specified therein 

Signed fi)/· and 011 behalf of EQNa mcmbcr 

DOS Deu c Gesellschaft zur Zertifizierung DATE 
von Qualitäts icx_erungssj,1/men mbH 

....... /~il~ 
Gescnäftsf0hrer 

20 August 1992 

EQNet members are: 
AENOR Spain AFAQ France AIB-Virn;:otte Belgium BSI QA United Kingdom 

CISQ ltaly DS Oenmcrk DQS Germany IPQ Portugal KEMA Netherlands 
NCS Norway NSAI lrcfand ÖQS Austria SFS Finland SIS Sweden SQS Switzerland 

The issui ng mcmbcr ho lds all other EQNcc mcmbcrs harmiess for any claims 
;i.rising from thc ex iscence of ch is documcnc 

Fig. 5 



©
 1994, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Sw

edish R
ock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-D
agen) 1994

"T1 
c5· 
0) 

b t 1 --·--=-•~ 

* the date for 
SQS and ÖQS 
is from June 
1993 

Number of EQNet certificates Oct 1993 

.:: ::::· . .... : .... · ,· 

AFAQ 
.. .. ·· . : ::: .. 

·A6NOR ·•·••· :· 

Own cert. 

· .. :· ··.··: :::::.: .. 

r1~$PP 
261 · 

.·.··· t.,s•:v1tttttt~ lht~t- •••··•· ···•••·•141 · • c1sa: ••··· ·· · ······ ·· ····. ···· ··· ·· · <i-aö 
· pgs · .····••••••··........ >i,b ··· 

·.• fe~! .·· Ti' ;?' f~i•• 
.... ,. . .... 

K~MA . 3~9 
· N$AI . ~$tji 

. NCS ····.· · .. · .. ·· .. · as 
SFS . 1i9 
SI~ < 17ö .. •. 
$QS * · ·• >: 48Q .. .• .. öas *.. ss ·· 
: s 10•···•·····\· . ······•·<••••··•···•·· ····· ··········• i ······. ...... •• o··s ,.··•··•· •·····•·•••> 10 · 

·••·•••••········•·····• >•·c••••····•••• •· •··••••·(··· .. ··•• ::·•••·• l .. .... ..... . · • >B.$.IQA. · ... . ........ 18~500. • 

TOTAL 24.500 

All cert. in 
own country 

7 
1.600 

300 
500 
900 

1.400 
30 

2.000 ...... 

· 950 
. 222 · . 

350 
350 •• 
52.0 ... 
(150) 

.. 27 · .. ·. .... .. . ·. . . . " 

.. ···. 60.0 .. 
:: 30.000 

39.900 

I\) 
w 
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b C d 

515 

Certifieringsmodeller med kvalitets
systembedömningar 

1. Frivillig kvalitetssystemcertifiering enligt EN 29 000 
= ISO 9000 

2. Frivillig produktcertifiering enligt produktstandar(i 
EN XXXX kombinerat med kvalitetssystembedöm
ning ehfigt EN 29 000. 

3. _ Obligatorisk produktcertifiering enligt 
"Global apprear.h"-modeflen (8-moduler) 
som innehåller kombinationer av 

- Tillverkardeklaråtion 

- Certifiering enligt mandaterad produktstandard 
EN YY'tv 

- Kvalitetssystembedömning enligt EN 29 obo 
{modul D, E, H) 

Fig. 7 
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CX> 

EG-kommissionens procedurmoduler 
för GE-märkning 

Konstruktion Produktion 
- .~-~~ 

A Tillverkarförsäkran I 

B Typkontroll C Överensstämmelse med typ 

D l<valiletssäkring ISO 9002 

E Kvalitetssäkring ISO 9003 

F Produktverifikation 

G Verifikation av enstaka objekt I 
I 

I 
H Kvalitetssäkring ISO 9000 

I 

beå921106 I\) 
(J1 




