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Ledelsessystemer fra ISO sikrer kontinuerlig forbedring 
og god virksomhetsstyring

Kan brukes i 
kvalitetssystem

(kontinuerlig 
forbedring)

Kan sertifisere 
virksomhet på 
grunnlag av 
standarden

Kan brukes i 
sammen med 

andre 
ledelsesstandarder

(felles struktur) 

Støtter opp om FNs 
bærekraftsmål

Har tilhørende  
støttestandarder -

veiledninger  



Felles struktur for alle ledelsessystemstandarder gjør 
implementering og utvikling av lokale prosedyrer enklere

Kvalitetsledelse
(ISO 9001) 

Dokument-
håndtering

(ISO 30301)

Asset 
management
(ISO 55000) 

Energiledelse
(ISO 50001) 

Samfunns-
sikkerhet

(ISO 22301)

Miljøledelse
(ISO 14001)

Arbeidsmiljø
(ISO 45001)

Mangfolds-
ledelse

(NS 11201)

Mattrygghet
(ISO 22000)

Risikostyring
(ISO 31000)

IT-sikkerhet
(ISO 27001)

Bærekraftige 
innkjøp

(ISO 20400)

Bærekraftige 
arrangement
(ISO 20121)

Innovasjons-
ledelse

(ISO 56001)

felles kapitler – samordning av prosedyrer i kvalitetssystemet

10. Forbedring4. Organisasjonens 
kontekst 5. Lederskap 6. Planlegging 7. Støtte 8. Drift 9. Evaluering av 

prestasjon

Råd på veien fram mot sertifisering



Standarder for styring og ledelse

5

Miljø
ISO 14001

Arbeidsmiljø
ISO 45001

Kvalitet
ISO 9001
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ISO 9001 er for alle, men 
særlig hvis du…

• Bruker andre ledelsesstandarder fra ISO
• Har planer om å ekspandere 
• Er underleverandør
• Bidrar inn i verdikjeder
• Er eksportrettet
• Har internasjonale kunder
• Vurderer knoppskyting utenlands
• Kommunisere kvalitet internasjonalt 
• Er opptatt av kvalitet og har behov for å 

dokumentere prestasjon

Foto: Adobestock ©



Eksempel på et 
prosjektforløp
Utvikling av et ledelsessystem



Del 1 - Gapanalyse Del 2 – Utvikling og implementering av ledelsessystem iht. NS-EN ISO 9001:2015

Gapanalyse

Stikkord:
• Dokumentgjennomgang
• Gapanalyse
• Fremdriftsplan
• Handlingsplan

Trinn 1 
Planlegging/analyse/

kartlegging

Stikkord:
• Prosesskartlegging
• Interessentanalyse
• Kartlegging av lover og krav
• Risikokartlegging av 

prosesser

Trinn 2
Utarbeidelse av 

ledelsessystemets 
dokumentasjon

Dokumentasjon:
• Organisasjon og roller
• Kvalitetspolicy
• Rutine lover og 

krav/samsvar
• Dokumentstyring

Trinn 3 
Opplæring 

(implementering)

Implementering:
• Intern opplæring av nye og 

endrede prosedyrer/rutiner
• Lederopplæring 9001
• internrevisjon
• Ledelsens gjennomgang

Trinn 4
Tilrettelegge for 

sertifiseringsprosess

Stikkord
• Tilrettelegge 

sertifiseringsprosessen
• Rådgiving forespørsel til 

sertifiseringsorgan akkreditert 
ISO 9001 -sertifisering

Flytskjema som beskriver prosessen for utvikling og 
implementering av NS-EN ISO 9001
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Arbeidsmetodikk – Innføring av en ledelsessystemstandard

Milepæl 1
Oppstart

Milepæl 2
Prosjekt etablert

Milepæl 3
System utarbeidet

Milepæl 4
Implementering

Milepæl 5
Justering

Videreføring

GAPANALYSE/
HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN

PLANER 

FREMDRIFTSPLAN

WORKSHOPS

PLAN FOR 
WORKSHOPS

OPPLÆRING

OPPLÆRINGSSPLAN

INTERNREVISJON
LEDELSENS 

GJENNOMGÅELSE

MØTEREFERAT
REVISJONS

RAPPORT(ER)

SERTIFISERING
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Hva er en gapanalyse i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 
Ledelsessystemer for kvalitet?

• Gapanalyse er en systemrevisjon for å 
bekrefte samsvar med en eller flere 
standarder for ledelsessystemer

• Hensikten med en gapanalyse er å 
etablere et grunnlag for hva som må 
utarbeides  av  rutiner og praksis i 
virksomheten for å etablere et 
sertifiseringsklart ledelsessystem for 
kvalitet

• Gapanalysen gjennomføres tilsvarende en 
«ISO sertifiseringsrevisjon», men 
manglende samsvar mot standarden 
kategoriseres som gap fra standarden
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Store gevinster med å ta i bruk ledelsesstandarder

Forbedringsarbeid

Kundefokus

Lederskap

Menneskers 
engasjement

Prosesstankegang

Beslutningstaking

Evaluering av 
prestasjon
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