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Når jeg får en henvendelse fra en virksomhed/organisation, der ønsker 
hjælp til at implementere et ISO- ledelsessystem, så ved de næsten altid 
hvorfor, de gerne vil certificeres. De har taget et strategisk valg, som i bund 
og grund stammer fra en storkundes forventninger. Hvis I vil handle med os, 
skal I certificeres efter ISO 9001, 14001 og 45001. Det er et typisk krav.

De overvejelser, der ligger til grund 
her, er altså primært salgsmæssige. 
Først herefter, som 2. prioritet, overve-
jer man, om der kan være yderligere 
positive konsekvenser ved certificerin-
gerne. Det har vi hørt, at der er. Kan du 
ikke fortælle lidt om det, Poul? spørger de 
ofte. 

Det er selvfølgelig fint, at valget er 
strategisk – og dermed truffet på høje-
ste ledelsesniveau, men hvis man for-
trinsvis ser en certificering ud fra et 
salgsmæssigt argument, er der risiko 
for, at udbyttet bliver mindre. Simpelt-
hen fordi den primære motivation for 
at opfylde standardernes krav ikke lig-
ger i at forbedre organisationen, men i 
at opnå et certifikat. 

Men jeg synes nu, at i langt de fleste 
tilfælde smelter de to argumenter 
sammen. Kundekravet bliver blot den 
udløsende faktor, der fører til en 
beslutning om certificering. Mange 
virksomheder/organisationer har 
længe overvejet at blive certificeret, og 
de er udmærket klar over det værdi-
skabende element i en certificering. 

Det, der har holdt dem tilbage, illu-
streres bedst ved det næste spørgsmål 
jeg møder – hvor slemt er det? Der er 
mange forudfattede meninger om, 
hvor stort et arbejde det er at blive 
certificeret. Forståeligt nok, for der har 
gennem tiden været nogle rigtig kede-
lige eksempler, der passer til ordet 
slem. Årsagerne hertil kan være 
mange: der er ikke brugt ekspertråd-

givning, man har modtaget dårlig eks-
pertrådgivning, måske oplevet en dår-
lig akkrediteret certificering eller der 
har været mangelfuld ledelse af pro-
cessen. Eller noget helt andet.

Ja, de dårlige oplevelser florerer, og 
med god grund. Men vi bør ikke lade 
os skræmme af dem, men lære af 
dem. Mit synspunkt er, at hvis vi laver 
en god styring af projektet, så er certi-
ficering ikke noget problem. Faktisk, 
så har jeg i mine 25 år som rådgiver 
aldrig oplevet en problematisk ISO-
certificering!

Den styring af projektet, som er nød-
vendig, bør omfatte de 4 faser illustre-
ret nedenfor. Det er dem, jeg gerne vil 
skrive lidt om. 
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PLANLÆGNINGSFASEN
Når I har truffet jeres valg, ja, vi vil 
gerne certificeres, kommer der nogle 
store spørgsmål, I skal tage stilling til:

• Hvilke ISO-standarder skal vi vælge?
•  Har vi tid og interne ressourcer til 

implementeringen?
• Er ledelsen engageret?
• Har vi tilstrækkelig intern viden?
• Skal vi bruge ekspertbistand?
•  Hvem planlægger implementering 

og certificering?
•  Hvordan planlægger vi certificerin-

gen fra start til slut?

Det første er valg af standarder. Hvilke 
ISO-standarder ønsker I at blive certi-
ficeret på? ISO 9001? ISO 14001? ISO 
45001? Andre? Valget af standarder er 
subjektivt for den enkelte organisa-
tion, og der kan ikke gives generelle 
regler. Det er et strategisk valg, der 
afhænger af, hvilke signaler I ønsker 
at sende til interessenterne. Vil I syn-
liggøre effektivitet, styring, kundetil-
fredshed og lovmedholdelighed 
(typisk overfor kunder), vælger I ISO 
9001. Vil I synliggøre, at I passer på 
miljøet, udleder mindst mulig CO2 og 
overholder gældende miljøkrav, væl-
ges ISO 14001. Prioriterer I et godt 
arbejdsmiljø, involvering af medarbej-
derne, fokus på sikkerhed og sundhed 
samt overholdelse af gældende 

arbejdsmiljøkrav, så er det ISO 45001, I 
vælger. 

I forbindelse med valg af standarder, 
så overvej, om hele virksomheden/
organisationen skal certificeres, eller 
om det kun er dele af den (certificerin-
gens omfang). Hvis I har flere filialer, 
skal de så alle certificeres efter de 
samme standarder? Det er nemlig ikke 
altid forventeligt – eller nødvendigt. 
Overvej ligeledes, om hele organisatio-
nen (alle filialerne) skal certificeres 
efter ét fælles certifikat, sampling (jf. 
IAF MD 1:2018). Det er sædvanligvis en 
rigtig god ide – både økonomisk og 
praktisk. 

Jeg hører ofte, at man har et strategisk 
ønske om certificering efter alle 3 
standarder, men at implementeringen 
er planlagt til at strække sig over 3–4–5 
år. Måske én standard pr. år. Det kan 
være en rigtig god idé at sprede imple-
menteringerne over en længere peri-
ode, hvis der er tale om en stor virk-
somhed/organisation, men ellers vil 
jeg normalt ikke anbefale det. De 3 
standarder ligner hinanden så meget i 
opbygning og indhold, at det normalt 
bedst kan betale sig at arbejde effek-
tivt med alle 3 standarder på én gang. 
Giv den en skalle og så få det over-
stået!

Jf. ovenfor er tidsforbruget ofte en 
udfordring. Vi har ikke så meget tid lige 
nu, så vi strækker implementeringen over 
et par år, bliver der ofte sagt til mig. 
Min erfaring er, at netop derfor kan 
implementeringen blive et evigheds-
projekt. Mindre virksomheder/organi-
sationer kan med fordel blive certifice-
ret på blot ½ år – eksempelvis med 
planlægningsfasen lige efter sommer-
ferien og selve certificeringen inden 
jul. 

Mellemstore virksomheder/organisati-
oner skal nok bruge lidt længere tid, 
men dog helst ikke over et år, og helst 
ikke ind over sommerferien. Det kræ-
ver dog, at der internt i organisationen 
afsættes den nødvendige tid til projek-
tet. 

Og hvor meget intern tid skal vi så 
afsætte? Ja, det er klart, at der skal 
afsættes mere intern tid til projektet, 
jo større I er og jo flere ISO-standarder, 
I implementerer. Og især hvis I styrer 
det hele selv uden ekstern hjælp. Der 
bør altid være en ISO systemafdeling 
(en ansvarlig medarbejder), som i peri-
oden stort set kun arbejder med 
implementeringen. Jo større organisa-
tion, jo flere medarbejdere i afdelin-
gen. Det er hovedsagelig denne med-
arbejder/afdeling, der står for den 
praktiske del af implementeringen, 
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men topledelsen – i form af afdelings-
chefer og adm. dir. – skal indgå i 
implementeringen ved deres engage-
ment, ressourcetildeling, møder og 
rådgivning. 

Topledelsens engagement er nok den 
vigtigste faktor i hele certificerings-
processen. Mangler engagementet hos 
direktøren – det tager QHSE manager sig 
af – bliver det svært at nå målet; at 
opnå de ønskede forbedringer. Tople-
delsen har et helt unikt ansvar i for-
bindelse med ISO-ledelsessystemerne. 
Selvfølgelig er det ikke forventeligt, at 
direktøren sidder med på alle møder 
om implementering, men direktørens 
involvering er altså et ubetinget krav 
og en ubetinget nødvendighed. Det 
kan ikke understreges nok! 

Det næste spørgsmål er: kan I klare 
det hele selv? Altså, har I den nødven-
dige viden, uddannelse og erfaring 
internt i organisationen? Og hvis ja, 
har vedkommende tid til opgaven? 
Alternativt må I enten hyre/ompostere 
kompetente medarbejdere eller sørge 
for videreuddannelse af eksisterende. 
Giv gerne medarbejderne et lead audi-
tor kursus i de relevante standarder, 
så de har et videns-overskud i forhold 
til opgaven og de øvrige medarbejdere. 
Forståelse af standardernes sammen-
hæng er særdeles vigtigt for hele pro-
cessen.

En anden mulighed er at vælge eks-
pertisen udefra. At hyre en konsulent. 
Der er mange dygtige konsulenter i 
Danmark. Jeg har mødt en del af dem, 
og jeg glædes over deres store viden 
og erfaring. Men der er altså også kon-
sulenter, som ikke er tilstrækkeligt 
klædt på til opgaven som rådgiver. 
Konsulenter er lige så forskellige som 
alle andre mennesker, så det er svært 

at give anbefalinger på dette område. 
Men hvis jeg selv skulle vælge en råd-
giver, vil jeg vælge én, der kan doku-
mentere erfaring som 3. parts auditor 
(akkrediteret auditor).  Konsulenten 
kan se sagen fra begge sider – rådgi-
vers og auditors – og så kan det ikke 
gå helt galt.

Når certificeringens omfang er klar-
lagt, topledelsen er involveret, stillin-
gen som systemansvarlig er besat, 
medarbejderne er uddannet eller der 
er hyret en konsulent, så skal projek-
tet planlægges.

Planlægning af et projekt som dette 
kan være en stor opgave. Især fordi det 
er svært for jer at vide, hvad imple-
menteringen af standarderne rent fak-
tisk indebærer. Når jeg selv er ansvar-
lig for implementering af ISO-standar-
der, bruger jeg projektledelse som et 
værktøj (Jf. afsnit 8.3 i ISO 9001). Der 
bør være en projektleder, en projekt-
chef, en projektgruppe, et klart formål, 
ressourcestyring, uddannelse og kom-
petencer, mv. Og naturligvis en pro-
jektplan med milepæle. Alt sammen 
noget der kendes fra projektledelse.

Når jeg laver projektplanen, benytter 
jeg PDCA-modellen (Plan – Do – Check 
– Act) til faseopdeling i forbindelse 
med projektets gennemførelse fra 
start til slut. PDCA-modellen er meget 
intuitiv, og den handler blot om, at et 
forbedringsprojekt skal indeholde alle 
4 faser: Planlægning, Implementering, 
Certificering og Forbedringer (tiden 
efter certifikatudstedelse). 

Selve planlægningen består for mig af 
3 elementer: 
•  En analyse af vores organisations 

nuværende ståsted (SWOT)
•  En analyse af gabet mellem vores 

nuværende ståsted og ISO-kravene 
(GAP)

•  En praktisk plan for Implemente-
ringsfasen (Projektplanen)

SWOT-analysen er i bund og grund 
blot en opremsning af Styrker, Svaghe-
der, Muligheder og Trusler, som så 
efterfølgende analyseres. Jeg ser ana-
lysen som et værktøj til at finde ud af, 
hvor vi egentlig står henne i forhold til 
at håndtere en certificering. Styrker og 
svagheder hjælper os til at forstå, 
hvad vi selv kan håndtere, og hvad vi 
skal have hjælp til. Muligheder og 
trusler skærper vores opmærksomhed 
overfor det, der kan gå galt. Den 
opmærksomme læser kan sikkert 
nikke genkendende til SWOT-analy-
sen, som en del af ISO-ledelsessyste-
met. Styrker og svagheder læner sig op 
ad afvigelsessystemet, mens mulighe-
der og trusler læner sig op ad risikole-
delsessystemet. Alt i alt giver SWOT-
analysen os mulighed for ved plan-
lægningen at imødegå de værste fald-
gruber og risici.

GAP-analysen kan sammenlignes med 
en gammeldags vægtskål med 2 arme. 
Den ene vægtskål indeholder de krav, 
vi skal overholde (ISO-krav, lov- og 
myndighedskrav, egne definerede 
krav), mens den anden vægtskål viser, 
hvor langt væk vi er fra overholdelsen. 
Er der balance mellem de to sider, er 
vi klar til certificering. Det er der 
næppe på så tidligt et tidspunkt, men 
vi får en viden om helt præcis hvad, 
der mangler. Det giver os et fingerpeg 
om tidsforbruget.

I praksis foregår GAP-analysen ved, at 
hvert punkt i den pågældende stan-
dard gennemgås og sammenholdes 
med, hvad vi har i dag. Gabet er det, 
der skal gøres noget ved (der skal 
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implementeres) – det, der skal plan-
lægges i Projektplanen.

En praktisk plan for implementerin-
gen (Projektplanen) er den plan, der 
hjælper os med så effektivt som 
muligt at styre ressourcer, tid og hand-
linger for at opnå certifikat. Vi er der-
for nødt til at forholde os til, hvad der 
skal ske i implementeringsfasen. 
Jeg deler sædvanligvis Implemente-
ringsfasen op i mindre faser, eksem-
pelvis: 

• Udarbejdelse af en hovedproces
• Udarbejdelse af delprocesser
• Politikker, mål og ledelse

•  Afvigelsesregistrering og risiko-
ledelse

•  Dokument- og aktivitetsstyring  
(evt. et IT-system)

• ISO 9001 Standardens øvrige krav 
• ISO 14001 standardens øvrige krav
• ISO 45001 standardens øvrige krav

Der kan være andre milepæle – 
afhængig af hvor detaljeret I vil lave 
Projektplanen. GAP-analysen viste 
vores mangler (gabet) i forhold til 
standardernes krav, og disse mangler 
skal nu indgå i planen. 

I næste nummer af Magasinet Kvalitet vil 
jeg gennemgå Implementeringsfasen. 
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