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Forord 

En grundlæggende faktor i en virksomheds/organisations præstationer er 
kvaliteten af dens produkter eller serviceydelser. Der er en verdensom
spændende tendens til skærpede kundeforventninger med hensyn til kvalitet. 
Denne tendens har været ledsaget af en voksende forståelse for, at løbende 
forbedringer i kvalitet ofte er nødvendig for at opnå og fastholde gode 
økonomiske resultater. 

Ovenstående er et citat fra DS/ISO 9000 "Kvalitetsstyring og krav til 
kvalitetsstyringssystemer". Citatet viser tydeligt, at det at styre kvaliteten i 
en virksomhed er en fornuftig investering. For at investeringen skal give 
fuldt udbytte, kræver det et bredt engagement hos alle virksomhedens 
medarbejdere. For at medarbejderne kan engagere sig, kræver det, at ledel
sen opstiller kvalitative mål, som medarbejderne kan identificere sig med og 
samles om. Kvalitet og arbejde hermed er altså også i høj grad en ledelses-
disciplin. 

Fremtiden vil klart vise, at ledelsens rolle i arbejdet med kvalitet vil få 
stor betydning for virksomhedens udvikling. Dette betyder, at kvalitet og 
holdninger hertil må beskrives og besluttes i forbindelse med den strategiske 
planlægning. Denne opgave kan ikke uddelegeres til medarbejderne, men 
kan kun løses gennem virksomhedens ledelse. 

Det er mit håb, at denne bog vil give inspiration til de mange, der i de 
kommende år vil beskæftige sig med kvalitet. 

Ole Ewald 
Tidl. adm. direktør 

Aalborg Boilers A/S 

Kun sjældent får en virksomheds ansatte tid til eller giver sig tid til at 
systematisere og beskrive deres erfaringer fra praktisk, industrielt arbejde. 
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Endnu sjældnere er det, at disse erfaringer bliver formuleret og udgivet i 
bogform. 

Institut for Produktion ved Aalborg Universitetscenter har ved besøg og 
projekter i mange danske virksomheder erfaret, at store erfaringsmængder 
om industrielt arbejde findes gemt i den enkelte virksomhed og derfor ikke 
nyttiggøres i anden industri. Det er kun sjældent, at konkurrencehensyn 
retfærdiggør dette. Hyppigt vil argumenterne for den manglende formidling 
af en virksomheds erfaringer være, at nu må virksomheden se at komme 
videre og ikke bruge mere tid på det forbigangne. 

Derfor er det fortjentsfuldt, at en travl industrimand har brugt sin fritid 
til at formidle, hvad han har erfaret og lært i sin tidligere praksis i større 
virksomheder om den betydning, det har for en virksomheds drift, at den 
anvender en eller anden form for systematisk kvalitetsstyring. 

Forfatterens erfaringer en hentet fra større, danske virksomheder. Men 
både disse og den mindre industri samt lærere og studerende ved de danske 
tekniske læreanstalter vil kunne drage nytte af at studere den praksisrelate
rede måde, forfatteren angriber sine problemer på. 

De erfaringer, som Institut for Produktion har gjort gennem 6-7 år, 
bekræfter nødvendigheden af, at en virksomhed kan udforme et kvalitets
styringssystem og kan bruge det på linie med sine andre styresystemer. 
Erfaringerne bekræfter tillige, at virksomhedens eksistens ofte er afhængig 
af en bevidst formuleret og vedligeholdt kvalitetsopfattelse, som kan udbre
des til alle medarbejdere. 

Bogen kan varmt anbefales som støtte og inspiration til virksomhedens 
eget arbejde med at opfatte og styre kvalitet. Men de tekniske læreanstalter 
bør også, når de er i kontakt med virksomheder, pege på, at virksomhederne 
gennem kvalitetsstyring har et effektivt middel til at fremme virksomhedens 
aktiviteter eller en god hjælp til at gøre den fri af mere eller mindre 
forudseelige trusler. Også her vil bogen være velanvendelig. 

J. Agerlin Petersen 
Institutbestyrer, civ.ing. 

Institut for Produktion, AUC 

Jeg har i flere år og i flere virksomheder arbejdet med etablering af 
kvalitetssystemer. Bogen er skrevet, fordi det betyder noget for mig at 
nyttiggøre og formidle de mange, bearbejdede erfaringer fra praktisk virk
somhed. Jeg tror også, at en mangfoldiggørelse vil få betydning for andre, 
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for de inddragede erfaringer har med virkeligheden i virksomhederne at 
gøre. 

I udarbejdelsen af bogen har jeg fået konstruktiv kritik og råd fra lektor 
Jørgen Agerlin Petersen, lektor Poul Mandrup Larsen og adjunkt Torben Jul 
Jensen, Institut for Produktion, AUC. Deres faglige og menneskelige en
gagement og medleven har jeg været meget glad for. 

Desuden vil jeg rette en stor tak til følgende for økonomisk støtte til 
bogens udgivelse: 

Aalborg Boilers A/S, Det Obelske Familiefond, Direktør Ib Henriksens 
Fond, Otto Mønsteds Fond og civ.ing. L.D. Myhrwold og hustru J. Myhr-
wolds Fond. 

Jørgen Biegel 
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Første del 

Baggrund og fremgangsmåde 
for etablering af 
kvalitetssystemer 





1. Introduktion 

1.1 Udveje til kvalitet 
Mange virksomheder arbejder med at finde udveje til at opnå og fastholde 
et kvalitetsniveau, som både teknisk og økonomisk er tilfredsstillende for 
virksomheden og dens kunder. 

I en årrække har der fra især amerikansk og japansk side været peget på, 
at integreret kvalitetsstyring er vejen frem. Sådanne kvalitetssystemer har 
da også vundet indpas i mange lande og virksomheder og har også fundet 
grobund i Danmark. 

I gennemførelsen af et kvalitetsstyringsprojekt er det en udbredt erfaring, 
at der skal mere til end alene teknisk-faglige foranstaltninger for virkelig at 
opnå en effektiv kvalitetsstyring. Tankegangen bag kvalitetsstyring må 
gennemsyre hele virksomheden. Denne erkendelse præger Lhøj grad ja
panske virksomheder, og der findes også danske virksomheder, som over en 
årrække bevidst har arbejdet med denne problemstilling. 

Virksomhedsledere anvender en række systemer til styring af virksom
hedens drift. Blandt andet kan nævnes indkøbsstyring, produktionsstyring, 
materialestyring, ressourcestyring og økonomistyring. Rækken kan suppleres 
med kvalitetsstyring. Virksomhedens kvalitetsstyring er blevet et ledelses
system på lige fod med de øvrige. Ligesom for de øvrige styresystemer 
fordres der en målbevidst og meget stor indsats for at opnå succes. Imple
mentering og udvikling af kvalitetssystemer er ensbetydende med et fort
løbende, ressourcekrævende udviklingsprojekt, hvori der deltager ansatte 
fra hele organisationen. 

Indføring af kvalitetsstyring på en virksomhed, hvor så at sige alle 
ansatte ønskes inddraget i arbejdet, forudsætter, at medarbejderne kan 
motiveres for at fungere som "kvalitetsmedarbejdere". Herved rejser der sig 
nogle aktuelle spørgsmål: Hvilken viden er påkrævet for medarbejderne for 
at kunne løse virksomhedens kvalitetsopgaver? Og hvilken rolle spiller de 
holdninger, hvormed den enkelte medarbejder går til arbejdet og i praksis 
løser sin opgave? 

Resultaterne af en stor indsats på kvalitetsområdet vil kun kunne stå mål 
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