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Abstract 

 

The purpose with this study aims to identify the most important and critical factors for small-

sized companies to make way for a successful transition to ISO 9001:2015. Because of the new 

structure, it is difficult for companies to interpret the standard and what is required to achieve 

a certification. This study has therefore been carried out at the manufacturing company FIG 

Metall in Gnosjö.   

The study is based on qualitative research. Observation, interviews and document views were 

made at FIG Metall. Interviews were also carried out with the auditing company Qvalify and 

the Swedish Standards Institute to receive their views on which the important factors are as 

well as the general difficulties for companies when transitioning.  The interviews were semi-

structured which resulted in an open discussion where the respondents were free to answer 

based on how they perceived the questions.  

The results of the empirical data were the basis of the analysis and the conclusion. The 

different methods used in the report can be seen in figure 10 which shows the triangular 

approach of the study. Qvalify and SIS agreed upon the same areas companies need to focus 

on when transitioning to ISO 9001:2015.  

The result of this study shows that the most important areas smaller companies need to focus 

on when transitioning are Leadership, Context of the organization, Risk based thinking and 

Process approach. The study concluded that ISO 9001:2015 is closely related to total quality 

management (TQM), organizational development and organizational psychology and can be 

used as complementary tools to the standard. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att identifiera de viktigaste områdena mindre företag bör 

fokusera på vid övergång till ISO 9001:2015. Examensarbetet har utförts på det tillverkande 

företaget FIG Metall. Den nya utgåvan av standarden har en mer tolkningsbaserad struktur i 

jämförelse med tidigare vilket har bidragit till en svårighet för företag att förstå kraven i den 

nya utgåvan. 

Forskningsmetodiken som tillämpats är av kvalitativ karaktär. Vid genomförande av studien 

gjordes observation, intervjuer och dokumentstudier hos FIG Metall för att få en inblick i hur 

verksamheten fungerade samt identifiera deras gap mot ISO 9001:2015. Andra intervjuer som 

gjordes var med organisationerna Qvalify och SIS för att få reda på de största skillnaderna i den 

nya utgåvan av standarden samt vanligaste svårigheterna företag har vid övergången. De 

kvalitativa intervjuerna var semi-strukturerade vilket innebär att intervjupersonerna haft stor 

frihet att tolka frågorna som ställts samt att intervjuaren inte kan förutspå respondentens svar. 

I analyskapitlet jämfördes empirin från studiens olika metoder med hjälp av triangulering, se 

figur 10. Där kopplades resultaten även till relevanta teorier. I intervju med Qvalify och SIS 

framkom samstämmighet om vilka områden som behövde uppfyllas för en övergång till ISO 

9001:2015.  

Resultatet av studien visar de viktigaste områdena mindre företag bör fokusera på för 

övergången. Istället för att gå igenom standarden krav för krav ska företag fokusera på 

ledarskap, organisationens förutsättningar, riskbaserat tänkande samt processinriktning. 

Studien visar även på att ISO 9001:2015 har en nära koppling till TQM, 

verksamhetsutveckling och organisationspsykologi och kan därmed användas som 

komplement till standarden. 
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1 Introduktion 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 

Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 

avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Kvalitet hos tillverkande företag har under åren fått en allt större betydelse på både nationell 

och internationell nivå. Detta har bidragit till ett ändrat mönster ur ekonomiskt perspektiv 

och företagsamhet generellt [1]. Det finns ett flertal olika standarder och teorimodeller som 

behandlar kvalitet. En standard som många företag använder sig av är ISO, den syftar till att 

definiera ett idealtillstånd i olika verksamheter där inblandade arbetar mot samma mål. ISO 

9001 är en guide för att motivera och styra verksamheten mot ständiga förbättringar och 

vidare avancera och utvecklas [2]. 

 

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) grundades i London år 1947 och har 

idag huvudkontor i Genève, Schweiz. Det är ett icke-statligt organ s0m arbetar med 

standardisering inom olika verksamhetsområden med medlemmar från 161 länder. ISO 9000 

är namnet på den familj av standarder som behandlar ämnet kvalitet och hur företag ska gå 

tillväga för att uppnå ett kvalitetsledningssystem. Det kvalitetsledningssystem som många 

företag idag certifierar sig mot kallas ISO 9001 [3]. 

 

Många intressenter i både privata och offentliga sektorer förväntar sig en viss kvalitet. Med 

hjälp av ISO 9001 certifikat fås således en trovärdighet på att ett företag kan leverera enligt 

förväntan. Ett bra kvalitetsledningssystem bidrar inte bara till en ökad konkurrenskraft utan 

också till struktur i verksamheten, förbättrad produktivitet och prestationsförmåga. Målen 

som ska uppnås och kundernas förväntningar blir mycket tydligare. Ett 

kvalitetsledningssystem bidrar till ett systematiskt arbetssätt. Detta i form av dokumentation 

och rutiner som följs av alla [4]. Standarden genomgår regelbundna revisioner och detta 

gjordes senast 2015 och dessförinnan 2008 [3]. Det medför att företagen måste göra 

förändringar för att uppnå kraven i den nya utgåvan av standarden. Många mindre företag har 

oftast problem vid implementering av ISO 9001 då det krävs tid och resurser [5]. En svårighet 

är att se vilka skillnaderna mellan den gamla och den nya utgåvan av standarden är och veta 

hur de ska tillämpas i sin egen verksamhet.  

 

Studien som presenteras i denna rapport har utförts på det tillverkande företaget FIG Metall i 

Gnosjö. I nuläget tillämpas kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008 och målet är att göra de 

förändringar som krävs för att uppnå kraven i den nya utgåvan av standarden från 2015.  
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1.2 Problembeskrivning 

Konkurrens mellan företag har successivt ökat medan kundkraven ständigt förändras. 

Resultatet av detta har bidragit till ett ökat kvalitetstänk hos många företag. Eftersom det är 

svårt att definiera och mäta kvalitet finns ett antal upprättade kvalitetsstandarder [6]. Över 70 

länder har implementerat den internationella standarden ISO 9001, den kan användas som 

en riktlinje för företag som vill arbeta mer standardiserat. [7]. Utifrån observationer och 

erfarenheter organisationer upplevt har olika förbättringar gjorts vid revision av standarderna 

[8].  

 

Det finns tydliga skillnader i struktur mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015, främst har 

klausulerna i standarden ändrat namn och blivit fler. Från och med fjärde punkten har större 

förändringar identifierats. Till exempel har punkten Ledningens ansvar från 2008 delats upp 

i Ledarskap och Planering i 2015. Mätning, analys och förbättring har ändrats till 

Utvärdering av prestanda och Förbättringar. Detta är bara två av fem ändringar som gjorts 

[9][10]. Det har medfört en otydlighet för företagen att tolka den nya utgåvan av standarden 

vilket kan bidra till osäkerhet vid extern revision. Tidigare har det även funnits krav om att 

företag ska tillhandahålla ett visst antal specifika dokument, medan det i revisionen från 2015 

endast finns krav på dokumenterad information. Ytterligare en förändring är den ökade 

fokuseringen mot riskbaserat tänkande. Det innebär att företaget ska analysera risker och 

utvärdera om de kommer ha positiv eller negativ effekt. Dock är det upp till varje enskilt 

företag vilket sätt de väljer att göra detta på [8]. 

 

Utifrån ovan nämnda faktorer kan det alltså finnas utrymme för tolkningssvårigheter och 

därmed problem att identifiera gapen mellan företag och standard. Som tidigare nämnts har 

många mindre företag dessutom svårt att implementera och uppdatera ISO 9001 då 

investerad tid och rätt resurser krävs [5].  

 

Examensarbetet behandlar de viktigaste områdena mindre företag bör fokusera på för en 

övergång till ISO 9001:2015. För att åstadkomma detta används även teorier om offensiv 

kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling, organisationspsykologi tillsammans med 

insamlad data, ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015.   
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Examensarbetet syftar till att identifiera vilka områden företag bör fokusera på vid 

övergång till ISO 9001:2015. 

 

Därmed är studiens frågeställningar följande.  

 

1. Vilka är de viktigaste områdena mindre tillverkande företag ska fokusera på för en övergång 

till ISO 9001:2015? 

• Finns det gap mellan företagets nuvarande kvalitetsledningssystem och ISO 
9001:2008? 

• Hur ser gapet ut mellan företagets nuvarande kvalitetsledningssystem och ISO 
9001:2015? 

 

2. Vilken nytta kan företag ha av TQM och verksamhetsutveckling vid övergång till ISO 

9001:2015? 

 

3. Vilka åtgärder krävs för det studerade företaget att uppnå kraven i ISO 9001:2015? 

 

Den första frågeställningen är delvis generell i sitt slag men med underfrågor som kopplar det 

till företaget i studien. Frågeställning två är helt generell men håller sig inom ramarna för de 

ämnen och diskussioner som tas upp i övriga rapporten. Den tredje frågeställningen fokuserar 

enbart på företaget.                        
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1.4 Avgränsningar 

Vid genomförandet av studien krävdes avgränsningar på grund av bredden på den 

information och kunskap som finns om ISO 9001.   

 

Det här arbetet kommer behandla företaget FIG Metall som vill övergå till ISO 9001:2015. 

Därför har olika gap identifierats. Dessa gap illustreras i figur 1 där det även kan identifieras 

två kategorier under FIG Metall vilket innefattar kvalitetsledningssystemet och verkligheten. 

Därför undersöks inte någon av de äldre revisionerna från 1987, 1994 och 2000. Eftersom 

företaget sedan tidigare är certifierade mot ISO 9001:2008 studeras även svårigheter vid 

övergång till den nya utgåvan av standarden. Rapporten har även analyserat det viktigaste 

företag bör fokusera på för att kunna bli certifierade mot ISO 9001:2015. 

 

Rapporten behandlar till större del de kopplingar standarden ISO 9001:2015 har mot TQM, 

verksamhetsutveckling och organisationspsykologi.  Dock är organisationspsykologin 

begränsad till situationer när företag står inför en förändring, vilket innebär att hänsyn inte 

tas till själva implementeringsprocessen och psykologin kring det. Den teori som insamlats 

kring organisationspsykologi har erhållits som stöd för de påståenden som görs inom 

verksamhetsutveckling samt för att få ett annat perspektiv runt en verksamhet och ansågs 

vara nyttigt att ta upp för att stärka validiteten i rapporten. 

 

Fokus i rapporten ligger på TQM och verksamhetsutveckling och hur de verktygen kan 

användas samt dess likheter med ISO 9001:2015. 

 

Figur 1: Gap-modell 
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1.5 Disposition 

De resterande delarna av rapporten har följande disposition. 

 

Kapitel 2 Metod 

I detta kapitel redogörs för de metoder och olika undersökningstekniker som använts i 

studien.  

 

Kapitel 3 Teoretiskt ramverk 

Här beskrivs och förklaras den teori som använts genom hela arbetet.  

 

Kapitel 4 Empiri 

I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningens intervjuer och observationer.  

 

Kapitel 5 Analys 

Här analyseras resultatet från empiri och kopplas till andra för ämnet relevanta områden.  

 

Kapitel 6 Åtgärdsförslag 

Utifrån analysen redovisas i detta kapitel förslag till åtgärder.  

Kapitel 7 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel redovisas de mest utmärkande och viktigaste resultaten. 
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2 Teoretiskt ramverk 
 

I det här kapitlet behandlas den teori som är nödvändig för att besvara frågeställningarna. 

Fokus riktas mot ISO 9001, skillnaderna mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015. Kapitlet 

kommer bland annat ta upp de största förändringarna i struktur, vilket innefattar ledarskap, 

riskbaserat tänkande, processinriktning och organisationens förutsättningar. Kapitlet 

kommer även ta upp andra begrepp som offensiv kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling, 

organisationspsykologi samt Lean och Six Sigma. 

 

Nedan är en överblick av strukturen i kapitlet.   

 

 

Figur 2: Beskrivning av strukturen i teorikapitlet 
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2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

 
ISO 9001 TQM Verksamhetsutveckling &  

organisationspsykologi 

Frågeställning 1 x 
  

Frågeställning 2 x x x 

Frågeställning 3 x x x 

Tabell 1: Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

Kopplingarna mellan frågeställningar och teori redovisas ovan. Rubriken ISO 9001 i tabellen 

innefattar dessa områden i teorin: kvalitetsledningssystem, ISO 9001, skillnaderna mellan 

ISO 9001:2008 och 2015, ledarskap, riskbaserat tänkande, processinriktning och ständiga 

förbättringar. Dessa områden har använts för att kunna styrka uppsatsen och har varit viktiga 

för att besvara frågeställning 1.  

 

För att besvara frågeställning 2 har det varit viktigt att förklara begreppen TQM, 

verksamhetsutveckling och organisationspsykologi då dessa har en stark koppling till 

standarden ISO 9001. Dessa begrepp har haft en betydande roll i uppsatsen då en större del 

av analysen består av dem.  

 

För att besvara frågeställning 3 har all teori verkat som en bas för åtgärdsförslag som återges i 

åtgärdskapitlet. 

 

2.2 Kvalitetsledningssystem 

Enligt ISO 9001:2015 definieras kvalitet: “En organisation som fokuserar på kvalitet främjar 

en kultur där beteenden, attityder, aktiviteter och processer åstadkommer värde genom att 

organisationen uppfyller behov och förväntningar hos kunder och andra relevanta 

intressenter.’’ Genom att ha ett kvalitetsledningssystem kan kvalitet lättare brytas ner och 

appliceras. Kvalitet har bidragit till en ekonomisk tillväxt för företag på den internationella 

marknaden. Något som värderas högt hos företag och ledare är deras mål att uppnå ökad 

kundtillfredsställelse. Den internationella standarden förklarar att ett kvalitetsledningssystem 

är ett bra verktyg för företag som vill uppnå specifika mål i sin verksamhet. Det kan vara en 

organisation som söker en lyckad hållbarhet genom implementering av ett 
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kvalitetsledningssystem eller ökad kommunikation genom ett gemensamt språk i systemet. 

Företag får en bättre överblick i försörjningskedjan och bekräftelse på att det möter förväntad 

efterfrågan [10]. 

 

Införandet av ett kvalitetsledningssystem är oftast ett strategiskt beslut som gynnar ett 

företags prestanda och skapar grund för initiativ till hållbar utveckling [10]. Många företag 

drivs av olika skäl till införande av ett kvalitetsledningssystem. En del drivs av certifikat 

medan andra företag genuint vill ta del av de positiva effekterna som erhålls vid 

implementering [11].  

2.13 Total Quality Management 

Total Quality Management (TQM) är en ledningsfilosofi som har verktyg och metoder som 

förbättrar kvalitet och produktivitet i en organisation. TQM, som även kan kallas offensiv 

kvalitetsutveckling, handlar om att jobba med kvalitetsfrågor i alla led i en verksamhet. 

Ledningssystemet har ett holistiskt synsätt [12]. Begreppet bygger på en grund med engagerat 

ledarskap tillsammans med de fem värderingarna Sätt kunderna i centrum, Arbeta med 

processer, Arbeta ständigt med förbättringar, Skapa förutsättningar för delaktighet samt 

Basera beslut på fakta. Bergman och Klefsjö beskriver dessa som hörnstenar i en modell för 

att understryka vikten av att de ses ur en helhet se figur 3. [13] 

 

 

Figur 3: Offensiv kvalitetsutveckling. Inspirerad av Bergman och Klefsjö [13].  
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Genom att sätta kunderna i centrum kan verksamheten utvecklas utifrån vad kunden önskar. 

Dock betyder ordet kund inte bara de externa kunderna utan även de interna, det vill säga 

kunderna inom företaget [13]. Till exempel kan beredningsprocessen vara kund till 

orderprocessen. Vid stor fokusering på de externa kunderna är det även viktigt att de interna 

kundernas behov uppfylls. Detta möjliggör nöjda externa kunder i större utsträckning.  

 

För att citera Ted Levitt: ”Syftet med ett företag är att skapa och behålla en kund”. Kundernas 

önskemål är något som ett företag måste ta hänsyn till, även när det kommer till 

kvalitetsutveckling. Eftersom kvalitetsutveckling innebär utveckling av verksamheten, är 

kundfokusering därmed något som berör hela verksamheten [14].   

 

Att basera beslut på fakta innebär enkelt uttryckt att ta beslut som har väl underbyggd 

information och inte bestäms av slump. För att involvera kundtillfredsställelse kräver det till 

exempel att företaget samlar information om kundens behov, och utifrån det kan ta beslut till 

exempel i företagets produktutvecklingsprocess [13]. 

 

Skapa förutsättningar för delaktighet innebär att företaget gör det möjligt för alla 

medarbetare att delta i förbättringsarbetet. Om medarbetarna känner att det finns utrymme 

för att göra ett bra jobb medför det ett engagemang och därmed bättre kvalitet i processer och 

produkter. Det gäller inte bara inom organisationen, även leverantörer bör vara delaktiga i 

förbättringsarbetet. Därmed ökar även deras kvalitetstänk och engagemang [13].  

 

Att arbeta med processer och ständigt med förbättringar tas upp i kapitlen 2.8 och 2.9. 

 

 

2.3 ISO 9001 

ISO 9001 är namnet på en internationell standard för kvalitetsledningssystem för både små 

och stora företag av alla typer. Den första standarden gavs ut 1987 av internationella 

standardiseringsorganisationen och sedan dess har revisioner gjorts med jämna mellanrum, 

den senaste 2015. Det främsta syftet med ISO 9001 har sedan början varit att företag ska 

arbeta med ständiga förbättringar.  Standarden innehåller ett visst antal krav och om dessa 

uppfylls kan företaget bli certifierat [3].  
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ISO 9001 bygger på sju principer; kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, 

processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering [15].  

 

Företag som väljer att implementera ISO 9001 kan ha olika incitament för ändamålet och kan 

delas in i två olika typer, externa och interna. Externa kan till exempel vara krav från kund 

eller att företaget vill få en bättre position på marknaden. Interna incitament kan vara att 

förbättra produktiviteten eller att standardisera processer [16]. 

2.4 Skillnaderna mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 

I den senaste versionen från 2015 har flera förändringar och förbättringar gjorts. En ökad 

globalisering har bland annat medfört mer komplicerade och globaliserade försörjningskedjor 

som kräver att kvalitetsstandarden anpassas efter detta. [17] På grund av en ökad 

tillgänglighet till information har även omvärlden en större påverkan än tidigare [18]. ISO 

9001:2015 har dessutom en annan struktur än föregående utgåva av standarden. Denna 

struktur kallas High Level Structure (HLS) och syns i flera andra standarder av ISO. Detta gör 

det lättare för företag som tillämpar flera standarder att integrera dem i sin verksamhet. 

Tillsammans med skillnaden i struktur har även uppdateringar gjorts av standardens olika 

områden. [19] 

 

 

Figur 4: Skillnaderna mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015. 
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Som tidigare nämnts finns det stora förändringar mellan utgåvorna, strukturen har ändrats 

och framförallt klausulerna har blivit fler. Från och med fjärde klausulen kan större 

förändringar identifieras. Som det framgår i figur 4 har Ledningens ansvar delats upp i 

Ledarskap och Planering. Mätning, analys och förbättringar har ändrats till Utvärdering av 

prestanda och Förbättringar. Ledningssystem för kvalitet har ändrats till Organisationens 

förutsättningar. Hantering av resurser har ändrats till Stöd. Produktframtagning har istället 

ändrat fokus till Verksamhet. [10] 

 

Processinriktning har fått ett stort fokus genomgående i rapporten vilket motiverar ett särskilt 

kapitel i det teoretiska ramverket. Swedish Standards Institute (SIS) skriver att standarden 

tillämpar processinriktning vilket genomsyras i form av PDCA-cykeln och riskbaserat 

tänkande. Processinriktningen möjliggör för en organisation att kartlägga sina processer och 

få en bredare bild av hur de samverkar med varandra [10].  

 

Genom att tänka riskbaserat kan faktorer som eventuellt leder till avvikelser från önskat 

resultat identifieras. Vidare kan även processernas och kvalitetsledningssystemets risker 

också identifieras [10].  

 

Vidare har större fokus på ständiga förbättringar gjorts. Detta eftersom att det blivit en allt 

mer komplex och dynamisk omvärld. Organisationer måste ständigt uppfylla kundernas 

förväntningar men samtidigt vara beredda på att anpassa sig till förändringar i omvärlden. 

Därför kan det vara viktigt utöver ständiga förbättringar och korrigeringar att använda andra 

metoder såsom omorganisering och innovationer [10]. 

 

 

Figur 5: Förtydligande i terminologin [10] 
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2.5 Ledarskap 

Det tidigare avsnittet Ledningens ansvar har i den nya utgåvan av standarden förändrats och 

delats upp till Ledarskap och Planering. Ledningens ansvar handlade om att en representant 

från ledningen skulle ha ansvaret för kvalitetsledningssystemet. Detta krav finns inte längre 

kvar. I den nya utgåvan fokuseras det istället på att högsta ledningen ska vara involverad och 

ta ansvar för kvalitetsledningssystemet. Det betyder bland annat att ledningen ska se till att 

kvalitetsledningssystemet tillämpas i hela verksamheten, att arbetet är riskbaserat och 

processinriktat och med ständiga förbättringar. Ledningen ska även upprätta en 

kvalitetspolicy [10]. 

 

Enligt Blomqvist och Haeger kräver kvalitetsutveckling en aktiv och stödjande ledning. De 

menar även att ledarskap för kvalitetsutveckling bygger på samma uppgifter som ledarskap 

rent generellt [14].  

 

TQM bygger på olika hörnstenar där en hörnsten är “engagerat ledarskap”. Bergman och 

Klefsjö beskriver hur viktigt det är med ett engagerat ledarskap vid kvalitetsarbete, samt hur 

mycket det påverkar nivån av engagemang hos medarbetarna. Därmed uppmanas att chefer 

på olika nivåer i en organisation även blir ledare. Till skillnad från en chef med en formell 

position har en ledare fått förtroende från medarbetarna [20]. 

 

John P. Kotter skriver i artikeln What leaders really do att management och ledarskap är två 

helt olika saker, inte beroende på personliga egenskaper utan på grund av dess sätt att verka 

på. Han menar att båda behövs i en organisation eftersom de har olika uppgifter och 

egenskaper. Därmed är det mest fördelaktigt för ett företag om det finns en balans av de båda. 

För att citera definitionen av chefskap respektive ledarskap: "Management handlar om att 

tacklas med komplexitet. Ledarskap, å andra sidan, går ut på att tackla förändring." [21].  

 

Sammanfattningsvis, ur ett offensivt kvalitetsutvecklings-perspektiv krävs att ledningen är 

engagerad i kvalitetsarbetet. För att citera kvalitetsprofil Joseph Juran: “Enligt min erfarenhet 

har inget företag uppnått världsklass utan ett starkt engagemang från högsta ledningen” [13]. 
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2.6 Riskbaserat tänkande 

“Att leda en organisation är en ständig balansgång mellan möjligheter och risker”. [22] 

 

Begreppet riskhanterin introducerades i Harvard Business Review 1956. [22] I den senaste 

utgåvan av ISO 9001 har ämnet riskbaserat tänkande tillkommit, syftet är att organisationer 

ska arbeta systematiskt med risker. Även om många omedvetet tänker riskbaserat ställer 

standarden krav på någon form av medveten riskhantering. Begreppet riskbaserat tänkande 

har nära anknytning till processinriktning, beroende på processens karaktär skiljer sig 

riskhanteringen. En del processer kräver tid och planering och mycket omsorgsfullhet medan 

andra inte kräver detsamma. Risk är något som kan vara både positivt och negativt beroende 

på sammanhang. [23]. 

 

Osäkerhet är något alla verksamheter måste hantera, det är viktigt för företag att inte enbart 

tillämpa riskhantering när väl en olycka har inträffat utan det är viktigt att kontinuerligt 

arbeta med förebyggande riskhantering. Det handlar inte enbart om stora olyckor utan kan 

uppkomma vid en rutinmässig situation.  [24] [25]. 

 

Genom att göra en riskanalys med insamlade data kan en konsekvens beräknas samt risker 

identifieras. Det finns diverse metoder för att utföra riskanalys men ett verktyg som är vanligt 

att använda är en så kallad Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).  En feleffektanalys är 

ett verktyg som kan användas förebyggande [22]. 

 

En bra metod för att undersöka hur ledningssystemet fungerar i en stressad situation kan vara 

genom ett stresstest. Genom att välja ut en ledningsprincip och testa den fås resultat på hur 

nuläget ser ut och det blir därmed lättare att åtgärda problemet. Boken kvalitetsutveckling av 

Höglund och Olsson använder exemplet kundfokusering. Första steget är att identifiera ett 

funktionskritiskt område, därefter simuleras ett oönskat scenario, alternativa risker listas, 

konsekvenserna analyseras och därefter föreslås en åtgärd för riskreduktion.  När en risk 

blivit väldefinierad och en bedömning av dess konsekvens gjorts är det dags att hitta en 

åtgärd. Antingen elimineras eller reduceras risken, risktagande kan delas via outsourcing eller 

accepteras risken och planering sker utifrån den. [22] 
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2.7 Processinriktning 

Processinriktning har fått en större del i den nya utgåvan av standarden och är en 

ledningsprincip som infördes för 20 år sedan. Det var verktyget som skulle lösa 

organisationsproblem och bidra med ökad kundnöjdhet samt förbättra 

effektiviteten.  Definitionen av en process beskrivs som ett förlopp vilket är när en rad 

händelser bildar ett flöde. [14] Det finns fem nyckelord som beskriver en process: objekt in, 

aktivitet, resurs, information som leder till objekt ut. Dessa nyckelord kan sammanfattas som 

processens komponenter. [24] 

 

“Medvetet eller omedvetet finns processerna där och styr beteenden och arbetssätt.” [22]  

 

Det finns skillnader mellan mindre företag och större företag vid arbetssättet gällande 

processinriktning. Större företag dokumenterar samt förankrar oftast dokumentation av 

processerna, medan mindre företag har en tendens att inte göra det. Det finns ett flertal 

faktorer som påverkar om ett företag når framgång, bland annat krävs rätt arbetssätt och 

attityd för att integrationen av ett processinriktat arbetssätt skall fungera. Företag måste vara 

inställda på att se sin verksamhet med andra ögon. Processerna är i samverkan som fungerar 

som ett system, fördelen med ett processinriktat arbetssätt är därmed helhetssynen. Genom 

att utforma behov som finns i en verksamhet och dela in dem i ett antal processteg skapas en 

samverkan som är optimal [22] 

 

Processflödet har olika benämningar, där huvudprocessen är den som uppfyller kundnytta 

samtidigt som den ofta upprepas. Men för att dessa skall kunna fungera är det viktigt att ha 

stödprocesser, som indirekt är värdeadderande till kunden. Processägaren har huvudansvaret 

vid utformning av processerna och kopplar ihop processerna till en helhet [22]. Verksamheter 

har ett flertal processer som är sammankopplade och är beroende av varandra på olika sätt. 

För att hålla reda på dem kan det vara lämpligt att använda processkartor som navigerar och 

beskriver på en allt mer detaljerad nivå. En metod som kan användas vid kritiska processer 

kan vara SIPOC-principen som redovisas i figur 6 nedan [22]. 

 

Sammanfattningsvis bidrar processinriktning till visualisering av vad som ska ske inom 

verksamheten och därmed minskad risk för suboptimering. Det leder till ökad förutsägbarhet 

om processens utfall och kundfokusering samt är en del i den så kallade lärande 

organisationen. En lärande organisation innebär att organisationen lär sig av erfarenheter för 

att successivt bli bättre [22].  
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Figur 6: SIPOC- principen [10] 

 

 

2.8 Ständiga förbättringar 

PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act) är ett verktyg som ett företag kan tillämpa för ständiga 

förbättringar. Det är en välkänd modell för ständiga förbättringar och används av 

organisationer och som lär dem att planera, genomföra, uppfölja samt agera på de lärdomar 

de införskaffat.  Cykeln har även andra namn, Demings-cykel och Shewhart-cykel. Första 

personen som diskuterade konceptet ständiga förbättringar var Walter A. Stewhart i sin bok, 

Statistical Method From the Viewpoint of Quality Control. Han beskrev modellen som en 

konstant utvärdering av ledningsutövande. W. Edward Demings roll i cykeln var att han 

främjade konceptet samt att han inspirerade japanerna under 1950 talet att använda sig av 

den. För att hylla Demings insats fick cykeln hans namn [25]. 
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Figur 7: Beskrivning av hur standardens kapitel passar in i PDCA-cykeln [10]. 

 

PDCA kan användas inom alla processer i verksamheten och i kvalitetsledningssystemet. 

Modellen som redovisas i figur 7 beskriver fyra steg, planera, genomföra, följa upp och 

förbättra.  

  

Plan: Här planeras företagets processer och målen för kvalitetsledningssystemet sätts upp 

Do: Genomförande av det planerade 

Check: Uppföljning och mätning av resultat samt jämförelse med uppsatta mål och krav 

Act: En förbättringsfas där eventuella åtgärder görs för att förbättra och öka prestandan. [10] 

 

Enligt internationella standardiseringsorganisationen har ISO 9001:2015 en processbaserad 

struktur. Det processbaserade arbetssättet kan användas av alla organisationer och 

ledningssystem, den är oberoende av storlek eller komplexitet. Den nya utgåvan av 

standarden är mer anpassad till organisationers arbetssätt eftersom att alla har processer för 

att åstadkomma sina mål. Därmed främjas att organisationer ska arbeta med koncepten 

riskbaserat tänkande, PDCA och processinriktning. [26] 

I enlighet med kraven i ISO 9001: 2015 finns en sekvens som organisationer kan följa i deras 

uppbyggnad eller strukturering av kvalitetsledningssystemet. Detta kan göras med hjälp av 

PDCA-cykeln som kan bidra med förbättrad ledning av prestanda och kan användas lika 

mycket på alla plan. Det kan appliceras på hela systemet, individuella processer och på 

operativ nivå. [26] Därmed har ISO strukturerat upp olika processteg organisationer kan 

genomföra utifrån standardens klausuler indelat i de olika stegen i PDCA. Detta redovisas i 

figur 8 nedan. Denna modell är en förtydning av figur 7 som finns i standarden ISO 

9001:2015.  
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Modellen i figur 8 beskriver att klausulerna organisationens förutsättningar, ledarskap, 

planering och stöd ligger under plan i PDCA-cykeln. I planeringsfasen ska en organisation 

planera och beskriva sina processer samt de mål som de vill uppnå. Det är därmed viktigt att 

se till organisationens förutsättningar, att ett engagerat ledarskap finns, samt att resurser 

och tillräcklig kompetens finns. Därefter kopplas verksamhet till do, alltså ska det som 

beslutats i planeringsfasen arbetas in i verksamheten. Det innebär att företaget nu kommit till 

tillämpningsfasen. Check innebär uppföljning och mätning av resultatet samt jämförelse med 

uppsatta mål och krav. Detta kopplas därför till klausulen utvärdering av prestanda. Sista 

delen i en process är att ständigt förbättra och öka prestandan och knyts därför till act. [26] 

[27] 

 

 

 

 

 

Figur 8: Klausuler i ISO 9001:2015 indelade i PDCA inspirerad av Sickinger-Nagorni  
Schwanke [27]. 
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2.9 Utvärdering av prestanda 

Utvärdering och revision är kraftfulla metoder vid utveckling av ledningsmodeller. För att 

förbättra effektivitet samt skapa ett mervärde är det viktigt med målfokusering. Val av metod 

samt frekvens av uppföljning bör anpassas efter processernas status och beroende på dess 

riskfylldhet. Förbättringar kan inte på ett framgångsrikt sätt ske utan en förstudie eller analys. 

En revision och utvärdering kan därmed bidra till en större förbättringspotential. Det är 

viktigt att ledningen är engagerade i ett revisions-och utvärderingsarbete och planerar samt 

uppföljer dessa i efterhand. Annars finns en risk för skönmålning av processerna vilket inte 

främjar ständiga förbättringar. Vid intern revision kan diverse information på operativ nivå 

fås ut, oftast faktorer som ledningen inte är medvetna om. Till exempel kan det vara när viktig 

kommunikation brister. Revision i detta fall är när svar från ett arbete utförs enligt uppsatta 

krav, regler och intentioner som kvalitetsledningssystemet innehåller [14]. 

 

Figur 9 visar strävan mot perfektion och hur det kan göras på ett effektivt sätt. Vid ett 

förbättringsarbete är det viktigt att utvärdera det som implementerats. För att se hur långt en 

organisation kommit i sitt arbete kan en skala som beskriver strävan efter att nå målen vara 

användbart. Bedömningen görs utifrån vilken grad förbättringsprogrammet använts och 

vilket önskat resultat som erhålls. Vinkeln beskriver drivkraft organisationer har vid 

förbättringsarbete det kan till exempel vara en konkurrenssituation. Den bestäms utifrån hur 

brådskande det är [14].  

 

 

Figur 9: ”Strävan mot perfektion” inspirerad av Höglund och Olsson [22] 
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2.10 Organisationens förutsättningar 

Organisationens förutsättningar finns i klausul 4. Tidigare hette kapitlet Ledningssystem för 

kvalitet där fokus låg på att upprätta ett antal dokument för att bli certifierad. I den nya 

utgåvan av standarden handlar det om att se till sin egen organisation och dess omvärld. Det 

är ett nytt styrande kapitel som låter organisationerna välja själv vilka interna och externa 

frågeställningar som de anser vara viktiga att bevaka. De externa intressenterna är 

konkurrenter, lagar och regler, kunders beteenden medan de interna handlar om de egna 

medarbetarna, ägare och så vidare. Standarden har ett tydligare krav på omvärldsbevakning 

och att en organisation kan redovisa att de utför sådana regelbundet. Kapitlet har en stark 

anknytning till ett riskbaserat tänkande [10]. 

 

Klausulen har dessa ingående kapitel: 

 

• Att förstå organisationens förutsättningar 

• Att förstå intressenters behov och förväntningar 

• Att bestämma kvalitetsledningssystemets omfattning 

• Kvalitetsledningssystemet och dess processer [10]. 

 

På grund av den ständiga tekniska utvecklingen och fler konkurrenter har det blivit svårare att 

hålla reda på allt som sker. Företag har fått allt svårare att förutspå händelser som kan inträffa 

och reagera på förändringar. [25] De som har lätt att anpassa sig efter förändringar har en 

stor konkurrensförmåga. Det har blivit allt viktigare att bevaka omgivningen eftersom att 

sannolikheten att företag blir påverkade av en förändring är stor [28] [29]. 

 

Aguilars definition av omvärldsanalys: 

“Information om händelser och förhållanden i företagets omvärld som kan hjälpa högsta 

ledningen att bestämma företagets framtida handlingsplan” [30]. 

  

Eftersom det har skett en snabb utveckling i omvärlden har företagsledningen i decennier 

varit tvungna att hitta olika verktyg för att bevaka den. Framgångsrika företag är de som oftast 

förstår sin omvärld. Det finns ett flertal olika modeller, men de allra vanligaste redovisas 

nedan [31]. 
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2.10.1 Porters femkraftsmodell 

Porters femkraftsmodell har använts i stor utsträckning sedan den publicerades 1979. 

Modellen är bra att använda bland annat vid analys av andra företag i branschen. De övriga 

fyra krafterna som kan påverka är nya aktörer på marknaden, leverantörer, kunder och hot 

från substitutprodukter [31]. 

 

2.10.2 PEST-analys  

En PEST-analys är också en form av omvärldsanalys och används av många företag. Det 

innefattar en analys av sociala, politiska, ekonomiska och teknologiska faktorer. Det finns 

dock ett motstånd till denna analys, Frankelius anser att den är svår att använda rent 

praktiskt då den beskriver omvärlden detaljerat. [31] En utvidgning av en PEST- analys kallas 

för STEEP-analys där tillägget behandlar miljöaspekter. [32] 

 

2.10.3 SWOT 

SWOT står för Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och 

Threats (hot). Interna faktorer är styrkor och svagheter för ett företag medan de externa 

faktorerna är möjligheter och hot. Analysen passar bra in på många områden och kan 

användas till exempel för en specifik produkt eller en hel marknad. [32] 

 

Det finns en del klassiska fallgropar vid en omvärldsbevakning. Hemmablindhet innebär att 

det är svårt att upptäcka sådant som inte passar in i sin egen verksamhet. Omvärlden präglas 

av sin egen verksamhet i alldeles för stor utsträckning.  

Underskatta/överskatta betydelsen, ofta överreagerar människan på faktorer som de har en 

större erfarenhet av medan de underskattar betydelsefulla faktorer då de saknar erfarenhet.  

En del verksamheter har en tendens till att sticka huvudet i sanden, hotfulla signaler från 

omvärlden kan oftast kännas ohanterliga och risk finns att ingen agerar på det. Om en person 

levererar en dålig nyhet finns det en tendens att denne blir utsatt för kritik och att budskapet 

inte tas på allvar. Detta fenomen kallas för att skjuta budbäraren [32]. 

2.10.4 Etik i omvärldsbevakning 

Den information som insamlats vid en omvärldsbevakning innebär inte att man spionerar på 

industrin. Det ska användas öppna källor och ske inom lagens ramverk. Society for 

Competitive Intelligence Professionals (SCIP) har ett par etiska riktlinjer som verksamheter 

kan använda sig utav. Några exempel på dessa riktlinjer är:  

 

“Att sträva efter att öka erkännandet av och respektera för professionen” 

“Att följa lämpliga lagar, nationella såväl som internationella” 

“Att undvika intressekonflikter” [32]. 
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2.11 Six Sigma 

Six Sigma är ett förbättringsprogram som syftar till att minska spridning i processer, metoden 

har ett resultatfokuserat angreppsätt.  

Begreppet utvecklades av Motorola under 1980-talet, förbättringsprogrammet och fokuserade 

på reducering av oönskad variation [13]. Motorola fick stark konkurrens från Japan och 

bestämde sig för att inte låta sig bli besegrade och utvecklade därmed 

förbättringsprogrammet.  Modellen blev mycket framgångsrik och skapade tydliga roller samt 

mätte ekonomiska vinster i alla projekt som genomfördes. Motorola var det första företaget 

som erhöll kvalitetsutmärkelsen National Quality Award eftersom de under femtonårsperiod 

uppnått kostnadsbesparingar på 18 miljarder dollar och minskade deras 

kvalitetsbristkostnader med 64 procent. De lyckades även tredubbla produktiviteten samt 

femdubblade försäljningen. Företag som väljer att implementera Six Sigma investerar i 

kostnadsreduktion, effektivitet sam kvalitetsförbättringar. [33]  

 

Six Sigma har en infrastruktur som är kraftfull, den är styrande, stödjande och försedd med 

olika bältes namn inspirerat från japanska kampsporter vid namnen, Black Belt som coachar 

pågående projekt, Green Belt är problemlösare och Master Black Belt som är specialister på 

olika verktyg och hur de ska användas.[33] Six Sigma karaktäriseras av högsta ledningens roll 

i programmet, utan ett engagerat stöd från högsta ledningen har förbättringsprogrammet 

svårt att få ett stort genomslag i organisationen. 

 

Den grekiska bokstaven 𝜎 ”sigma” är beteckning för standardavvikelse och hjälper att 

kvantifiera spridningen. Innebörden av Sex Sigma är att 3,4 fel på en miljon möjligheter som 

leder till fel, maximalt kan förväntas. Detta gäller för om ett fall är normalfördelat. I Six Sigma 

sammanhang kan PDCA-cykeln istället definieras som DMAIC som står för Define-Meausure-

Analyse-Improve- Control. 

2. 12 Lean  

Begreppet Lean myntades år 1988 och är en filosofi som härstammar från Toyota Production 

System (TPS). TPS har sitt ursprung i Japan och under en tid då det rådde oljekris, marknaden 

förändrades och produktionen av personbilar ökade markant. Länge hade den amerikanska 

modellen för massproduktion använts men detta revolutionerades av Toyota Production 

System, vars första motiv var att tillverka många varianter i små kvantiteter. [34]. Vidare 

utvecklades TPS till Lean som är det mer använda begreppet idag. [13] 
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Lean främjar fokusering på de olika flödena i en verksamhet, hur de kan förbättras och hur 

slöseri kan minskas och elimineras. Det finns två principer som är utmärkande för filosofin, 

Just-in-time och Jidoka. Just-in-time handlar, enkelt uttryckt, om att producera och leverera 

en produkt eller tjänst vid rätt tidpunkt och av rätt kvantitet. Jidoka innebär genomförande av 

vissa åtgärder för att kunna upprätthålla felfria processer.  Den mer snäva uppfattningen av 

Lean riktar enbart fokus mot flödet i produktion, medan definitionen av Lean som en 

ledningsfilosofi har blivit allt vanligare. [14]  

Det finns undersökningar som behandlar integrationen av Lean med ISO 9001 och hur det kan 

vara fördelaktigt för företag. Att Lean och ISO 9001 båda handlar om att förbättra en 

verksamhet tas bland annat upp i den vetenskapliga rapporten Integration of Lean 

Manufacturing and Quailty Management System Through Structural Equation Modelling, 

där syftet är att se hur Lean kan bidra till implementering av kvalitetsledningssystem. [35] I en 

annan rapport skriver S. Karthi med flera om att både Lean och Six Sigma bör integreras 

tillsammans med implementeringen av ISO 9001. [36]  

 

 

2.14 Verksamhetsutveckling och organisationspsykologi 

Alla organisationer har mål om att prestera samt samordna resurser på bästa sätt. Studier 

inom organisationspsykologi visar på att det finns viktiga skillnader mellan faktiskt och idealt 

önskvärt läge [24]. 

 

Det har blivit allt viktigare i näringsliv och offentliga sektorn att ständigt effektivisera och 

förändra i sin verksamhet. Detta eftersom att konkurrensen blivit allt intensivare. 

Konkurrenterna är snabba på att oftast erbjuda helt nya produkter eller tjänster vilket också 

bidrar till en snabbare teknisk utveckling. Med en allt mer innovativ och utvecklad marknad 

skapas ett större tryck på ökad kompetens. [24] Detta kan skapa stora kostnader för ett 

företag då fler människor kan behöva bli anställda eller mer utbildning måste införas. Risken 

för medarbetare som arbetat länge att förlora jobben kan också vara en stressfaktor för både 

dem men också verksamheten. Den snabba utvecklingen tvingar till ständiga förbättringar och 

därför är det viktigt om invanda beteenden kan ändras till nya vanor. [37] 

 

 

Den här typen av förändringar är något som företag ofta går igenom och måste ta ställning till. 

Vid nya förändringar kan det vara bra att ha de närmast berörda i förändringsprocessen för 

att undvika motståndet till förändringen. Men det finns vissa utmärkelser i reaktion kring 

förändring, den påverkade individen styrs av andra faktorer än de som uträttat förändringen. 

Företagsledning styrs i sina värderingar efter administrativ eller teknisk effektivitet. Den 
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vanligaste inställningen till förändring hos en individ brukar oftast vara negativ. Orsaken till 

detta grundar sig i olika frågor en individ ställer sig, exempelvis hur förändringen kommer 

påverka dem. De känner oftast ett hot mot sin nuvarande position och ställer det mot sina 

prestationer i det nuvarande sammanhanget [37]. 

 

Om ett företag har välutbildade medarbetare med stort ansvar har de ett konkurrensvapen. 

Medarbetarna uppskattar oftast arbetet mer när de får stimulerande arbetsuppgifter vilket 

långsiktigt är en fördel för företag. Medarbetarna uppskattar även när de får ett erkännande 

vid ett bra arbete vilket återigen får medarbetaren att känna sig betydelsefull, vilket på sikt 

skapar en personlig utveckling. Organisationer med icke dokumenterade processer har oftast 

så kallade ”hjältar” på arbetsplatsen, personer som får mycket uppmärksamhet och beröm 

från ledningens sida. Det är ofta från ledningen man hör att de inte skulle kunna klara sig 

utan dessa personer. Att ha sådan kultur i en organisation driver bort struktur och 

tillvaratagandet av alla medarbetares kompetens och kunskaper. [37] 

 

Företag som har framtidsvisioner måste ha en involverad högsta ledning som är inblandade i 

planering av verksamheten. Planering innefattar alla aspekter inom verksamheten men 

planering kring ekonomi och olika strategier är viktiga. Därav är det viktigt med 

omvärldsbevakning då högsta ledningen står inför förändringar beroende på hur marknaden 

ser ut. Om inte ledningen har bra framförhållning blir det svårare för de längre ner i 

hierarkin. Det finns stor risk att ledare har ett stort fokus runt rutinmässigt arbete och en 

bidragande faktor blir därför försummelse av den långsiktiga planeringen som borde finnas 

[37].  

 

En ytterligare faktor som avancerar förändringen och komplicerar motståndsrörelsen är att 

ledarna oftast är allt för fokuserade på omställningen i organisationen och problemen som 

dyker upp vilket bidrar till att den enskilde medarbetarens reaktion 

försummas.  Rubenowitz beskriver en organisation i förändring: 

 

 “En organisation där de anställda inte kan solidera sig med ledningens syn på önskvärda 

förändringar, kan i längden inte fungera på ett tillfredsställande sätt” [37]. 

 

Organisationer som är starkt beroende av att tillfredsställa sina kunder har oftast en större 

utsatthet. Detta kan visa sig i form av att de är medvetna av de nuvarande bristerna som finns 

samt vet vad som fungerar för närvarande. Organisationerna brukar oftast ha en vision om 

hur de skulle vilja utforma organisationen för att på bästa sätt uppnå sitt syfte. Däremot syns 

det tydligt att det är svårt att veta hur de önskvärda förändringarna ska åstadkommas. 

Experter inom området har antytt att utan en systematik och rätt insatser blir det därmed 

svårare för en organisation att bli effektiv. Det första steget är att planera åtgärder som 

uttalats och som alla är eniga om organisationens mål. Metoder som utnyttjar 
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beteendevetenskapliga metoder, det kan exempelvis vara att få medarbetarna mer delaktiga 

vid förändring, planering och uppföljning [37]. 

 

Om processer inte kartläggs och dokumenteras finns eventuella risker som skulle kunna 

uppstå om ”hjältarna” av diverse anledningar bestämmer sig för att sluta. Sårbarheten kan 

undvikas om alla medarbetare får chansen att utvecklas och lära sig nya områden i 

produktionen. Det är därför viktigt att utnyttja ”hjältarnas” kompetens, kartlägga samt 

beskriva hur arbetet utförs och ha upplärningstillfällen. Som bonus för arbetet kan 

organisationen expanderas och utvecklas effektivt [37]. 

 

Genom att intressera sig för processer fås även en förståelse för hur bland annat värde och 

kundtillfredsställelse skapas i en viss process. På så sätt skapas effektivitet samt att befintliga 

resurser och kompetens används väl. Att arbeta med ett processperspektiv kan även hjälpa ett 

företag att förstå sin fulla potential genom att förstå vad som sker i processerna och hur de 

kan effektiviseras [31].  

 

2.15 Val av kompletterande teori till ISO 9001:2015 

I teorikapitlet har olika synvinklar som skulle kunna kopplas till ISO 9001:2015 tagits i 

beaktande.  Dessa är TQM, verksamhetsutveckling, organisationspsykologi, Six Sigma och 

Lean. I rapporten kommer inte Six Sigma och Lean att vidare analyseras, anledningen till 

detta återfinns i diskussionskapitlet.
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3 Metod  
 

I följande kapitel redogörs för de metoder som använts i denna kvalitativa studie. 

Metoderna innefattar litteraturstudier, observation, intervjuer och dokumentstudier. 

Kapitlet tar även upp tre olika tekniker vid undersökning, induktion, deduktion och 

abduktion.  

3.1 Forskningsmetod 

3.1.1 Val av studie 

 

Det finns två olika typer av forskning, kvalitativ och kvantitativ. En studie där insamling av 

data främst innebär kvalitativa intervjuer och verbala analyser kallas för en kvalitativ studie. 

Vid en sådan bearbetas ofta textmaterial antingen i form av intervjuer eller observationer som 

ska sammanfattas i text eller i form av böcker eller artiklar. Vad som också kännetecknas av 

en kvalitativ studie är att frågeställningarna formuleras med vad eller hur snarare än hur stor 

andel. En kvantitativ studie behandlar å andra sidan främst statistiska och matematiska data 

som ämnar besvara frågeställningar om kvantitet [38]. I detta arbete har således en kvalitativ 

studie valts att tillämpas.  

 

 

3.1.2 Kopplingar mellan frågeställningar och metod 

 

 
Litteraturstudie Observation Intervju Dokumentstudie 

Frågeställning 

1 

x x x x 

Frågeställning 

2 

x 
 

x x 

Frågeställning 

3 

x x x x 

Tabell 2: Kopplingar mellan frågeställningar och metod 
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För att besvara frågeställning 1 var det viktigt att få en inblick i den undersökta verksamheten. 

Detta genom en introduktion av företaget och dokumentstudier i form av att gå igenom 

kvalitetsledningssystemet. För att få reda på om rutinerna i kvalitetsledningssystemet följs var 

det viktigt att få en bild av verksamheten. Detta gjordes i form av observation. Observationen 

utfördes under två dagar där öppna frågor ställdes till medarbetarna. För att besvara 

frågeställningen var det även viktigt med en bred teoribas. Frågeställning 2 och 3 besvarades 

med hjälp av litteraturstudier där fråga 2 hade mer fokus på verksamhetsutveckling och TQM. 

Även intervjuer och dokumentstudier är former av metoder som använts.  

 

 

 

3.1. 3 Ansats 

 

 “Forsknings-och utredningsverksamhet syftar båda till att producera ny kunskap.” 

 

Skillnaden mellan ett forskningsarbete och en utredningsverksamhet är att det förstnämnda 

relaterar den nyfunna kunskapen och produceras till vetenskapliga teorier. En forskare har ett 

större samhällskrav och normer att uppfylla medan en utredare inte har samma krav. Det 

finns tre centrala termer inom forskningsverksamhet, begrepp, hypotes och teori [38]. 

 

Teori i grunden är till för att bidra med kunskap om hur verkligheten ser ut. Underlag för att 

stödja en teori är med hjälp av data och brukar kallas för empiri. Det finns därmed tre 

angreppssätt för att relatera teori med empirin och kallas för induktion, deduktion och 

abduktion induktivt [38].  

 

Ett induktivt arbetssätt innebär att forskningsobjektet studeras utan att ta hänsyn till tidigare 

teorier. Utifrån den insamlade empirin bildas en teori i efterhand. En risk vid induktion är att 

det finns en viss osäkerhet om teorin som bildas utifrån empirin eftersom den är baserad på 

empiri från ett specifikt fall. Det motsatta till denna form av relation mellan teori och empiri 

är deduktion. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att slutsatser dras runt befintliga 

teorier och principer. Ur en redan erkänd teori kan därefter hypoteser dras genom en 

empirisk prövning inom ett fall. Arbetssättet kan även kallas för hypotetiskt-deduktiva [38]. 

 

Det tredje sättet att relatera teori och empiri är abduktion, det är en kombination av ett 

induktivt och deduktivt arbetssätt. Först formuleras en preliminär teori från ett enskilt fall, 

därefter prövas teorin på nya fall och utifrån de resultaten kan teorin utvecklas. Enligt Hansen 

har det blivit allt vanligare att organisatoriska studier använder abduktion [38].  
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Studien har ett induktivt angreppssätt, det innebär att studien inte varit formad efter en 

hypotes eller teori. Kvalitativa studier är oftast induktiva. 

 

3.2 Genomförande av studien 

Nedan beskrivs de tillvägagångssätt som använts för att utföra studien. Då studien är 

kvalitativ valdes intervju, observation, dokumentstudie och litteraturstudie.  

 

3.2.1 Kvalitativ forskning och urval 

I en kvalitativ studie används oftast metoderna intervjuer, dokumentstudier och 

observationer och dessa ansågs vara lämpliga metoderna för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Observationer valdes att göra på hela anläggningen för att se hur 

processerna såg ut från till exempel order, inköp och packning. Observationen var ett 

komplement till dokumentstudier för att se om rutiner och riktlinjerna i kvalitetsmanualen 

återspeglades i verkligheten.  

 

För att utföra intervjuerna var det viktigt att välja ut lämpliga kandidater för att fånga de 

viktigaste bitarna i företaget. Syftet med intervjun var att få en komplett bild av verksamheten 

samt att det var ett komplement till dokumentstudier och observationerna som utfärdades. 

Dessa metoder var till för att finna gapet mellan ISO 9001:2008 mot verkligheten, vilket 

vidare skulle bidra till att finna gapet mellan företaget och den nya utgåvan ISO 9001:2015. 

 

3.2.2 Kvalitativa intervjuer 

 

En kvalitativ intervju är nästan alltid av låg struktureringsgrad vilket innebär att intervjuaren 

ger respondenten utrymme för svar med egna ord. Det finns olika grader av standardisering i 

en kvalitativ intervju. Ibland väljer intervjuaren att ha en hög grad av standardisering genom 

att frågorna ställs i en viss ordning och ibland väljer intervjuaren att ställa frågor i den 

ordning som passar bäst för situationen. [38] Intervjumetoden som användes i denna studie 

hade låg grav av standardisering och strukturering. Detta innebar att frågorna ställdes i ett 

naturligt fall och som föll in bäst i situationen. Intervjuerna var av öppen karaktär vilket 

innebär att svaren på frågorna inte alltid kunde besvaras med “ja” eller “nej” utan 

intervjupersonen tolkade frågan och hade utrymme för att svara. [38] 
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Det råder olika meningar om olika begrepp inom kvalitativa intervjumetoder, medan en del 

använder standardisering- och struktureringsgrad väljer andra författare benämningen 

semistrukturerade intervjuer.  En semistrukturerad intervju är när en forskare har en lista 

med specifika teman vilket utgör att intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren. Det 

finns inga krav på bestämd ordning frågorna ska ställas. 

Kvalitativa intervjuer används oftast när egenskaper eller beskaffenheter vill upptäckas hos 

någon. Därmed finns en svårighet att formulera svarsalternativ till respondenten eller 

förvänta sig ett visst svar. En kvalitativ intervju har ett induktivt eller abduktivt arbetssätt. 

[38] 

Intervjuerna som genomfördes i denna studie syftade till att styrka det teoretiska ramverket 

samt komplettera observationerna och dokumentstudier. Tre större intervjuer gjordes, där 

den första var på Qvalify, den andra hos företaget FIG Metall och den sista med SIS. Samtliga 

av de tre större intervjuerna spelades in och gav därmed möjlighet att lyssna igenom flera 

gånger. Alla intervjufrågor som användes finns i bilaga 1. 

 

3.2.2.1 Intervju Qvalify 

 

Avsikten med denna intervju var att få goda råd om hur en revision genomförs samt hur 

observation på bästa sätt skulle kunna utföras hos företaget. Intervjun var av öppen karaktär 

och hade låg standardiseringsgrad. Frågor dök upp under intervjuns gång vilket innebär att 

det var en låg struktureringsgrad.  

 

Intervjupersonerna på Qvalify var Carina Björsell och Per-Olof Winberg. Huvudkontoret ligger 

i Jönköping vilket underlättade och intervjun kunde därmed göras på företaget. Intervjun tog 

en timme och samtalet spelades in för ökad validitet och reliabilitet för att kunna lyssna tillbaka. 

En intervju med en organisation som utför revisioner ansågs vara fördelaktigt att ha med i 

studien för att få ett perspektiv från revisorernas sida. Det hjälpte även när observationer skulle 

göras på företaget där Qvalify kunde bidra med tips på hur de tänker under en observation. 

 

3.2.2.2 Intervju FIG Metall  

 

Ledningen blev intervjuade med längre och fler frågor, dessa personer var kvalitetschefen, 

produktionschefen och vd. Ledningen var viktig att intervjua då ISO 9001:2015 ställer högre 

krav på en involvera hela ledningen och för att ta reda på om hur involverade de var i dagens 

läge. Det var viktigt att intervjua ledningen för att få relevant information från ett 

ledningsperspektiv. Detta kunde därefter analyseras och jämföras med de observationer och 

svar som erhållits under observationerna. 
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Kvalitetschefen var den första personen som blev intervjuad då hon har hand om alla 

kvalitetsfrågor på företaget. Intervjun var av längre karaktär med öppna frågor. Syftet med 

intervjun var att frambringa information om hur de arbetade för tillfället och deras arbetssätt 

kring det nuvarande kvalitetsledningssystemet samt hur de ställer sig till eventuella 

förändringar som skulle behöva genomföras. 

 

Liknande intervju gjordes med vd som gav en generell bild av hur det ser ut på företaget och 

vilka förutsättningar de hade. Information om hur de arbetade med till exempel kvalitet, 

ständiga förbättringar, resurshantering blev även besvarade. Intervjun var kortare än den 

med kvalitetschefen, men information som erhållits bedömdes vara tillräckligt. 

 

Den sista intervjun med produktionschefen var av kortare karaktär och en bekräftelse av 

observationerna som genomförts samt det kvalitetschef och vd sagt.  

 

3.2.2.3 Intervju SIS 

 

Intervjun med SIS utfördes i form av ett telefonmöte med projektledaren Tina Bohlin på SIS. 

Frågorna som ställdes syftade främst till att ge förståelse för hur en övergång mot ISO 

9001:2015 kunde tillämpas men var även ett komplement till studien som gjorts hos företaget. 

Frågorna som ställdes i intervjun formulerades innan samt att fler frågor som dök upp under 

intervjun också blev besvarade. Denna form av intervju kan även kallas för öppen intervju, 

vilket bidrog till mer information än det väntade resultatet vilket var positivt för denna studie. 

Studien ansågs dra nytta av att ha med en lämplig person från svenska institutet för 

standardisering.  

 

3.2.3 Litteraturstudie  

 

Litteratursökning har utförts i högskolebibliotekets databaser där både tryckta och 

elektroniska källor använts. Vetenskapliga publikationer i form av elektroniska källor har 

använts genom hela arbetet för att stärka och stödja de påståenden som gjorts. Litteratur som 

använts har handlat om, processbaserad verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling, 

organisationspsykologi, områden som har en stark koppling till den nya utgåvan av 

standarden. Forskningsmetodikens grunder är också en tryckt källa som använts som stöd 

vid rapportskrivning. Litteraturstudien har använts i det teoretiska ramverket. 
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3.2.4 Observationer 

 

‘’Observationer är framförallt användbara när vi ska samla information inom områden 

som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer’’ [38]. 

 

En observation är den främsta metod som används för att skaffa information. Det är något 

som sker slumpmässigt utifrån egna erfarenheter. Alla människor har olika sätt att se på sin 

omvärld beroende på behov och förväntningar. En observation är även en metod som används 

som en vetenskaplig metod för att samla information. I sammanhang som observation som en 

vetenskaplig teknik kan den däremot inte vara slumpmässig utan den är till för att besvara 

frågeställningarna. [38] Observation i detta fall har använts som en komplettering av 

intervjuerna och dokumentstudierna. 

 

Observationer som genomförts i studien utfärdades i form av iscensatt revision, genom att gå 

runt i verksamheten och ställa öppna frågor. Frågor ställdes till order och marknadsansvarig, 

inköp och ekonomi, teknisk säljare, beredning, konstruktionsansvarig samt andra som jobbar 

i produktionen. De intervjuades för att se hur de arbetade med sina rutiner och hur de 

förhåller sig till kvalitetsledningssystemet. Med informell struktur menas att frågorna ställdes 

öppna och genom att besöka personernas arbetsyta och ställa kortare frågor som ansågs 

relevanta för studien.  

 

Metoden var högst lämplig för att se om riktlinjerna i kvalitetsledningssystemet tillämpades 

på arbetsplatsen. Genom observation kunde även information kring vilka åtgärder som krävs 

för företaget att nå kraven enligt ISO 9001:2015 erhållas. Observationerna utfördes under två 

dagar genom observation av hela anläggningen. Som tillägg ställdes även frågor till 

operatörerna i produktionen. Frågorna var informella och ställdes spontant, frågorna var inte 

direkt kopplade till kvalitet utan de var utformade för att få en bättre bild av hur de arbetar 

och vad de gör. Genom att ställa spontana frågor om hur de arbetar samt hur rutiner ser ut 

kunde det därefter jämföras med kvalitetsledningssystemet. Syftet med observationen var att 

få en helhetsbild av verkligheten gentemot kvalitetsledningssystemet och ISO 9001:2008. 

Genom identifiering skulle det bli lättare att finna gapet mellan företaget samt ISO 9001:2015. 

 

Som tidigare nämnt var det primära syftet att få en helhetsbild och få validitet på om 

arbetsinstruktioner samt rutiner som beskrivs i ledningssystemet tillämpades i 

verkligheten.  Det var även en bra källa för eventuella bekymmer eller önskningar av 

förbättringar inom organisation. Synpunkter om det befintliga systemet gav också ett bättre 

perspektiv på åtgärder som skulle kunna införas inom verksamheten.  
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3.2.5 Dokumentstudier 

 

Dokumentstudie Organisation 

ISO 9001:2008 SIS 

ISO 9001:2015 SIS 

Kvalitetsmanual FIG Metall  

Extern Revision Intertek 

Tabell 3: Ingående delar under dokumentstudie. 

 

Information som tryckts eller nedtecknats kallas dokument. Den tekniska utvecklingen har 

däremot bidragit till att information idag även kan bevaras på andra sätt. Ett fotografi eller 

bandupptagningar faller även numera under begreppet dokument. [38] 

 

I begreppet dokumentstudie ingår standarderna ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 som ägs 

och är upprättade av SIS. Företaget delade med sig av sin kvalitetsmanual som innehöll 

kvalitetsledningssystemet samt extern revision som utförts av organisationen Intertek. 

Dokumenten har haft en stor betydelse för studien. 

 

I början av projektet granskades ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015, att förstå standarderna 

var viktigt för att urskilja skillnaderna mellan dem. Standarderna har använts genom hela 

arbetet.  Företaget kvalitetsmanual har även haft en betydande för kartläggning av hur 

företaget arbetar med sina processer samt för att identifiera vilka åtgärder som krävs vid 

övergång mot ISO 9001:2015. De externa revisionerna som Intertek utfört hos företaget var 

viktiga för att kartlägga deras motivation till certifiering av ISO 9001:2008. De externa 

revisionerna användes för att se vilka förbättringsförslag samt avvikelser företaget hade. 
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3.3 Diskussion kring validitet och reliabilitet i undersökningen 

3.3.1 Validitet och reliabilitet 

 

I en studie är det viktigt att undersöka det som är avsett och att tillförlitliga metoder används. 

Det finns olika sätt att säkerställa validitet och reliabilitet. Vidare finns två typer av validitet, 

intern och extern. Den interna validiteten fås genom att undersöka det som är tänkt ska 

undersökas medan extern validitet är huruvida resultatet av studien kan generaliseras [38]. 

 

Däremot skiljer sig synen på validitet och reliabilitet i en kvantitativ respektive kvalitativ 

studie. Medan reliabilitet i en kvantitativ studie handlar om att mätningar utförts på ett 

tillförlitligt sätt är innebörden inte densamma i en kvalitativ studie [38].  

 

3.3.2 Validitet 

 

För att ta reda på de största svårigheterna samt de viktigaste områdena för företag att uppfylla 

var intervjuer med verksamma personer inom området en lämplig metod. På detta sätt kunde 

relevant information fås av tillförlitliga källor. De öppna frågorna i intervjuerna var väl 

planerade för att erhålla rätt svar samt för att ge öppna diskussioner och svar.  

 

För att identifiera gap och hur företaget står i förhållande till det önskade läget utfördes 

observation i verksamheten samt intervjuer med olika befattningar. Utöver detta studerades 

företagets kvalitetsledningssystem samt standarderna från 2008 och 2015. Observationens 

upplägg planerades väl i förväg för att säkerställa att rätt information och intryck erhölls.  

 

För att undvika risker för feltolkning vid bearbetning av data användes olika 

datainsamlingsmetoder. På så sätt har informationen kunnat jämföras och ställas mot 

varandra för att erhålla en så samstämmig uppfattning som möjligt. Ett sådant 

tillvägagångssätt kallas triangulering, som även ökar en studies validitet [38].  
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Figur 10: Triangulering 

 

3.3.3 Reliabilitet 

 

I en kvantitativ studie betraktas det som låg reliabilitet om till exempel en person intervjuas 

två gånger med samma frågor men olika svar erhålls. Så är det dock inte i en kvalitativ studie. 

Där är syftet att till exempel analysera en individs tolkningar av något och då är svaren i båda 

situationer tillförlitliga. Orsakerna till att svaren skiljer sig kan vara olika men det kan 

exempelvis bero på ändrade uppfattningar hos respondenten eller att intervjusituationen ser 

annorlunda ut. Därför behöver inget av svaren vara fel och båda är viktiga för 

undersökningen. Reliabilitet liknar därmed validitet i kvalitativa undersökningar [38].  I 

denna studie har det således tagits hänsyn till begreppets annorlunda innebörd vid insamling 

av data.  
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4 Empiri 

 

I detta kapitel presenteras den data som samlats in med syfte att svara på arbetets 

problemformuleringar.  

4.1 Observationer 

Under observation studerades de olika processerna i produktionens olika avdelningar. Det 

ställdes även oplanerade och spontana frågor till de anställda. På så sätt gavs en bättre 

förståelse för de olika processerna, men också information om företaget arbetade utefter 

rutinerna i kvalitetsledningssystemet.  

 

Under observation upptäcktes att vid flertal stationer inte fanns någon befattningsersättare. 

Till exempel att en anställd med en viss kvalificerad arbetsuppgift inte hade någon 

befattningsersättare vid sjukdom eller liknande.  Det framkom även att ett ökat antal order 

har bidragit till stress och försenade leveranser.  

 

Observationerna visade att alla medarbetare följer rutinerna i kvalitetsledningssystemet och 

att verksamheten som helhet tillämpar systemet. Det visade sig tydligt att verksamheten i 

verkligheten stämmer överens med kvalitetsledningssystemet och därmed även att 

verksamheten uppfyller ISO 9001:2008 eftersom systemet är upprättat efter den standarden. 

Det syntes även att medarbetarna hade ett stort engagemang i sitt arbete och kände sig 

delaktiga i utvecklingen av verksamheten.   

 

4.2 Intervju Qvalify 

Studiens allra första intervju utfördes hos revisionsfirman Qvalifys huvudkontor i Jönköping. 

Syftet med intervjun var att få en inblick i de viktigaste aspekterna att tänka på vid revision av 

ett företag. Intervjun gav därmed större förståelse för hur den kommande observationen hos 

företaget skulle genomföras. Den gav även information om vilka krav i ISO 9001:2015 som 

ofta är svåra för mindre företag att uppfylla.    

 

 

 



Empiri 

35 

Största fokus vid revision av ett tillverkande företag är enligt Qvalify tillverkningsprocessen. 

Men hela kedjan till leverans till kund är också viktig. I den nya utgåvan av standarden ligger 

stort fokus på ledningens engagemang men också på risker och möjligheter. Detta måste 

företag ta ställning till. Vid revision fokuserar Qvalify mest på resultatet av 

kvalitetsledningssystemet och hur det tillämpas.  

 

Riskbaserat tänkande tycker Qvalify handlar främst om att bedöma risker och vidta åtgärder 

om det behövs. För de företag som inte tillämpat detta tidigare kan det bli en smärre chock, 

anser Qvalify. Vad större företag har mer av är ofta underlag för ledningen. Till exempel en 

affärsplan med SWOT och riskbedömning. Qvalify tror dock att det krävs mer detaljerade 

riskanalyser för att bedöma alla risker.  

 

Dokumenterad information säger Qvalify är något som revisorer bedömer utifrån erfarenhet. 

Det innebär att bedömning görs utefter företagets verksamhet och vad som är nödvändigt för 

just dem. Större företag kanske måste ha mer krav på prestation medan mindre företag kan 

hålla det enkelt. Exempel på vad som bör vara dokumenterat är rutiner, riskanalyser och 

ledningens genomgång.   

 

Vanliga problem vid övergången till ISO 9001:2015 tror Qvalify vara just ledningens 

engagemang och riskbedömningar. Därför är det där ett företag bör börja för att övergå till 

den nya utgåvan av standarden. Sedan för att företaget frivilligt ska vilja bli certifiera sig bör 

de inse de ekonomiska vinsterna som följer med kvalitetsledningssystemet.  

 

 

4.3 Intervju FIG Metall       

På företaget genomfördes flera kvalitativa intervjuer varav en med mer uppstyrd och stängd 

karaktär. Intervjupersonen i denna var företagets kvalitetschef. Frågorna som ställdes var 

semi-strukturerade och dialogen var öppen. Syftet med intervjun var att få en djupare 

förståelse för företagets syn på sitt nuvarande kvalitetsledningssystem samt tankar om 

övergången till den nya utgåvan av standarden. Syftet med intervjuerna av öppnare karaktär 

var att få en rättvis bild av nuläget av företagets verksamhet kopplat till 

kvalitetsledningssystemet.  
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4.3.1 Intervju med kvalitetschef 

 

Den nuvarande kvalitetschefen medverkade inte vid införandet av kvalitetsledningssystemet. 

Det har utformats helt efter strukturen i ISO 9001:2008 och kan därför bidra till en del 

tolkningssvårigheter för en person som inte är insatt i standarden. Kvalitetschefen vill hellre 

se att det införs ett mer processorienterat system där allt är ordnat efter varje process. 

Företagets processer är kartlagda men detta syns inte i kvalitetsledningssystemet. Det har 

bidragit till att företaget inte är medvetna om processernas effektivitet. Därmed kan ISO 

9001:2015 med krav på mätning av processer, riskhantering och ständiga förbättringar vara 

till nytta för företaget.  

 

Enligt kvalitetschefen finns det inom företaget en stark motivation att bli certifierade mot ISO 

9001:2015. Motivationen kommer både från externa och interna håll. Press från kunder och 

övriga marknaden ställer allt större krav på certifiering. Kvalitetschefen tycker även att 

företaget ska jobba mer med riskanalyser såsom FMEA eftersom den nya utgåvan av 

standarden lägger mer vikt på detta. I dagsläget har företaget dock genomfört en utförlig 

SWOT-analys.  

 

I den nya utgåvan av standarden försvinner punkten Ledningens representant. Detta anser 

kvalitetschefen inte påverka företaget då kvalitetspolicyn tydligt visar att hela ledningen ska 

vara delaktig och kunnig. Det syns genom hela företaget att det finns en vilja att förbättra och 

modernisera. Ledningens representant har endast funnits på papper. Idag jobbar hela 

ledningen med kvalitetsarbetet, det vill säga vd, kvalitetsansvarig och produktionschef.  

 

Gällande utbildningar och kompetensutveckling behöver företaget säkerställa att personalen 

har rätt kompetens för att kunna utvecklas som företag. Utbildning sker internt med en 

handledare. Kompetensutveckling sker om det tillkommer system/maskiner. Det är upp till 

arbetsgivaren att säkerställa de anställdas utbildning.  

 

Den interna kommunikationen sker mest via personlig kontakt, mail, telefon och intranät. 

Även regelbundna möten där allmän information ges till samtliga anställda. 

Kvalitetsledningssystemet finns tillgängligt för alla att läsa på intranätet.  
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I dagsläget mäter företaget de två olika nyckeltalen leveransprecision och avvikelsekostnader, 

dock lägger den nya utgåvan av standarden mer fokus på nyckeltal vilket kvalitetschefen tror 

kan gynna företaget. Även PDCA tycker hon är ett mycket bra verktyg som företaget kan börja 

arbeta efter.  

 

Dagens kvalitetsledningssystem som är utformat efter ISO 9001:2008 tycker kvalitetschefen 

består av mycket dokument som inte är nödvändiga. Den nya utgåvan av standarden är mer 

praktiskt tillämpbar på företagets verksamhet. Enligt kvalitetschefen har man redan tagit 

några steg mot den nya utgåvan av standarden med avseende på ledningens engagemang och 

kvalitetschefens kunskap om PDCA.  

 

4.3.2 Öppna intervjuer 

 

Kvalitetschef tillsammans med vd och produktionschef ingår i ledningen och är involverade 

vid ledningens genomgång som görs två gånger om året. En gång i månaden hålls 

ledningsmöte där bland annat ständiga förbättringar diskuteras.  

 

De senaste åren har företaget moderniserat och uppdaterat sin teknik, detta informerar 

företagets vd om. På så sätt har de arbetat med att ständigt förbättra verksamheten. De 

arbetar med CAM (Computer Aided Manufacturing) i beredning och har därför ett försprång 

på det området jämfört med andra företag. De jobbar med ständiga förbättringar och dessa 

planeras och dokumenteras under ledningens genomgång. Däremot är ledningen positivt 

inställda till att införa till exempel PDCA som verktyg.  

 

Angående resursbrist säger företagets vd att det är ett strategiskt val att inte anställa för 

många eftersom det endast skulle skapa kostnader. Den interna kommunikationen sägs 

kunna bli bättre. I dagsläget har alla anställda ett ansvar att läsa på intranätet och övrig 

kommunikation sker via personlig kontakt, telefon och mail. 
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 4.4 Intervju SIS 

Den största skillnaden mellan ISO 9001:2008 och 9001:2015 är enligt Tina Bohlin hela 

strukturen. I den nya utgåvan av standarden finns mycket fler krav på högsta ledningen 

eftersom den biten ofta är bristande i företag. Enligt SIS är detta viktigt så att 

kvalitetsledningssystemet blir förankrat i hela verksamheten. Andra skillnader är det helt nya 

kapitlet om omvärldsbevakning, Organisationens förutsättningar. Där är syftet att företaget 

bland annat ska identifiera intressenter som påverkar företaget, förslagsvis genom en SWOT-

analys.  

  

Även riskbaserat tänkande är nytt på så sätt att det nu kan skrivas som avvikelse. Istället för 

att ha ett kapitel om förebyggande åtgärder genomsyrar nu risktänkande hela standarden. Till 

exempel om ett företag gör en förändring krävs först en riskanalys av förändringen för att 

avgöra eventuella svårigheter. Enligt Bohlin är det inte svårt att tolka riskbaserat tänkande, då 

det är något som görs av människan dagligen. Det kan till exempel vara när trafikerad gata 

ska korsas, då görs en omedveten bedömning av riskerna det innebär.  

 

Bohlin uttrycker även att det finns stora skillnader mellan större och mindre företag vid 

övergång till den nya utgåvan av standarden. Större företag har ofta redan koll på 

processerna, mätningar och processägare. Mindre företag har ibland bara gjort det som krävs 

utifrån tidigare standard. Har företaget redan omvärldsbevakning, riskhantering och mätning 

av processer blir steget inte lika stort.  

 

För att visa hur företaget arbetar processinriktat krävs först och främst en beskrivning av 

processerna, förslagsvis en processkarta. Vidare menar Tina Bohlin att det ska framgå hur de 

olika processerna påverkar varandra. Beroende på hur komplicerade processerna är kan man 

ha olika mängd dokumentation och mätningar. Företaget får själva avgöra vad som behövs för 

just dem.  

 

Enligt intervjun är Ledarskap bland det viktigaste med den nya utgåvan av standarden. 

Många förstår inte att det inte bara handlar om produktkvalitet, utan även 

verksamhetsutveckling. Det handlar alltså inte om att behålla sitt certifikat så billigt och 

tidseffektivt som möjligt. Ledningen har ansvaret att visa att kvalitetsledningssystemet är 

viktigt för hela organisationen. Pratar företag och organisationer inte om det kommer 

medarbetarna aldrig förstå vad det har för betydelse.  
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Att utforma sitt eget kvalitetsledningssystem efter standardens kapitel förekommer bland 

vissa företag men är enligt Tina Bohlin en förödande lösning. Dels på grund av att den nya 

utgåvan är uppbyggd på ett annat sätt och därför kräver en total ombyggnad av systemet, dels 

för att företaget själva ska avgöra vad som behövs och hur systemet ska se ut. Bohlin 

rekommenderar därför att företag ska utgå från sina processer. Det brukar talas om holistiskt 

seende, alltså att man har en helhetssyn över verksamheten och hur processerna samverkar.  

   

Nyckeln för att undvika eventuella motstånd inom företaget att införa ett nytt 

kvalitetsledningssystem är enligt Bohlin att involvera alla medarbetare. Se till att varje 

avdelning ser över sina processer och var det brister. Detta istället för en enda person som 

utformar hela systemet på egen hand.  Syftet med nya ISO 9001:2015 är att företag ska kunna 

utveckla ett kvalitetsledningssystem som är anpassningsbart för just deras verksamhet.  

 

Sammanfattningsvis menar Bohlin att inför övergången finns det några få men viktiga 

områden som företag bör fokusera på. Dessa områden är Ledarskap, Organisationens 

förutsättningar, att man genomför riskhantering samt arbetar processinriktat med 

processägare. Ser man till att arbeta med de områdena undviks ett närmare oändligt arbete 

med att läsa standarden från pärm till pärm och varje enstaka krav.  
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5 Analys 
 

I detta avsnitt skildrar frågeställningen de generella svårigheterna för mindre företag som 

samlats i empirin och de jämförs därefter med studien som genomförts hos det undersökta 

företaget. Vidare redovisas även kopplingar mellan ISO 9001:2015 och andra områden som 

gränsar till ämnet.  

5.1 Vilka är de viktigaste områdena mindre tillverkande 

företag ska fokusera på för att övergå till ISO 9001:2015? 

Organisationens förutsättningar är ett kapitel som tillkommit i standarden och är enligt 

intervjuer ett av de viktigaste områdena. ISO 9001:2015 belyser vikten av att identifiera 

intressenter, göra omvärldsbevakning och se till vilka organisationens förutsättningar är. Om 

ett företag gör detta har en viktig del av grunden lagts för övergången. För att uppfylla kraven 

i den nya utgåvan av standarden är det viktigt att se till sin egen organisation. Som redovisat i 

teorin är det upp till en organisation att välja vilka interna och externa frågeställningar som 

anses viktiga att bevaka. Det bekräftas i empirin att en omvärldsbevakning är nödvändig för 

företag. I teorin redovisas ett antal olika modeller som kan användas beroende på en 

organisations behov och vad de anser viktigt att bevaka. Dessa är Porters femkraftsmodell, 

PEST-analys, STEEP-analys och SWOT-analys. Margareta Nelke beskriver i sin bok Bevaka 

din omvärld att det är viktigt att notera klassiska fallgropar vid en omvärldsanalys, dessa 

redovisas i det teoretiska ramverket sektion 2.11. Vid en omvärldsanalys är det viktigt med 

etik överlag. Syftet är inte att spionera på sina konkurrenter och branschen utan det är viktigt 

att använda öppna källor och befinna sig inom lagens ramverk [32]. 

 

Ledarskap är enligt intervjuer en mycket viktig del i övergången till ISO 9001:2015. 

Ledningen har i uppgift att förmedla till övriga organisationen att kvalitetsutveckling är 

viktigt. Det gäller att hela verksamheten är med på tåget och det kan endast ske med ett bra 

ledarskap. För att referera till teorin säger Bergman och Klefsjö att ett engagerat ledarskap 

påverkar nivån av engagemang hos medarbetarna. Därför bör chefer i olika nivåer även styra 

verksamheten med ett bra ledarskap. Även Juran menar att ett engagerat ledarskap är 

nyckeln till framgång för företag [13]. 
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Alla företag arbetar med processer. Definitionen av en process beskrivs som ett förlopp vilket 

är när en rad händelser bildar ett flöde. I den nya utgåvan av standarden läggs mer fokus på 

att arbeta processinriktat, vilket bland annat innebär att kvalitetsledningssystemet ska vara 

upprättat efter företagets processer. Qvalify och Bohlin är eniga om att det inte finns 

specificerat vilka dokument som krävs för att bli certifierade, men att det är viktigt att företag 

beskriver sina processer till exempel via processkartor. Som nämnt i det teoretiska ramverket 

2.8 kan även SIPOC-principen tillämpas på de mest kritiska delarna i verksamheten. Bohlin 

förklarar att ett kvalitetsledningssystem ska kunna användas som ett verktyg för en nyanställd 

i ett företag för att få en helhetsbild av hur verksamheten fungerar. Genom att dela upp 

kvalitetsledningssystemet i processerna blir det även lättare att finna den information som 

eftersöks.  

 

Riskbaserat tänkande är en av de stora förändringarna med ISO 9001:2015. I intervjuerna 

förklaras att det egentligen inte är svårt att tolka riskbaserat tänkande, eftersom det är något 

som görs dagligen av människan.  Om ett riskbaserat tänkande inte genomsyrar hela 

verksamheten kan det bidra till en avvikelse vid extern revision. Det är viktigt att utföra 

riskanalyser vid förändringar för att undvika eventuella svårigheter eller oönskade händelser. 

Intervjuerna säger således att riskbaserat tänkande handlar om att bedöma risker och 

bedömning om en åtgärd behövs. Enligt insamlad teori beror därefter riskhanteringens 

omfattning på hur kritisk processen i fråga är. Det är något som är viktigt att arbeta med och 

för företag som inte gjort det tidigare kan det bli en stor omställning. Förebyggande 

riskhantering är därmed ett viktigt verktyg och ska tillämpas kontinuerligt för att eliminera 

risk för stora olyckor.  

 

Som beskrivet i det teoretiska ramverket och i empiri har därmed strukturen i den nya 

utgåvan av standarden förändrats. ISO 9001:2015 har större fokus på verksamhetsutveckling i 

form av ett mer processinriktat tänk. PDCA är ett verktyg som tidigare funnits i standarden, 

däremot har ISO 9001:2015 utformats mer efter det. Trots många förändringar i den nya 

utgåvan av standarden har det utefter empiri kunnat urskiljas de allra viktigaste. Dessa kan 

även sägas vara de områden som många mindre företag generellt har störst svårighet med. 

Det framkom i intervjuer att det råder samstämmighet om att mindre företag främst bör 

fokusera på att uppnå kraven för Ledarskap, Organisationens förutsättningar, riskbaserat 

tänkande samt att arbeta processinriktat. Enligt SIS har större företag har ofta mer koll på 

sina processer och genomför mer noggranna mätningar jämfört med mindre företag. Ofta har 

de också gjort någon form av omvärldsbevakning och riskhantering, vilket gör det lättare att 

övergå till den nya utgåvan av standarden.  

 

I studien framkommer även att det i grunden är viktigt med ett ledarskap för att 

överhuvudtaget kunna åstadkomma de andra delarna i standarden. Bohlin och Qvalify är 

båda eniga om att organisationens förutsättningar är ett viktigt område som företag bör 
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arbeta med. Detta i form av någon typ av omvärldsanalys för att identifiera både interna och 

externa risker, möjligheter och intressenter. Genom att ha koll på sina förutsättningar kan 

därefter företag anpassa sina processer och resurser på rätt sätt för att vidare kunna tillgodose 

sina kunder.  

 

Att de ovan nämnda områdena är essensen av ISO 9001:2015 återfinns även i den 

vetenskapliga artikeln New Standard ISO 9001:2015 and its effects on organisations. Där 

beskrivs att det huvudsakliga med den nya utgåvan av standarden är att belysa vikten av att 

ett företag ser till sin omvärld, applicerar ett riskbaserat tänkande, processinriktning samt 

utvecklar ett engagerat ledarskap [39].  Dessa områden och faktorer tas även upp i artikeln A 

step forward som de mest utmärkande förändringarna i den nya utgåvan av standarden [40].  

 
Sammanfattningsvis finns det således fyra huvudsakliga områden som mindre företag ska 

fokusera på för att kunna övergå till ISO 9001:2015. Dessa är Ledarskap, Organisationens 

förutsättningar, riskbaserat tänkande samt processinriktning.   

5.1.1 Finns det gap mellan företagets nuvarande kvalitetsledningssystem och 

ISO 9001:2008? 

 

Företaget har utformat sitt nuvarande kvalitetsledningssystem utifrån standarden ISO 

9001:2008. Detta innebär att de har upprättat dokument i linje med kraven i standarden och 

med samma namn och numrering. Under observationer på företaget undersöktes hur 

verksamheten förhåller sig till det nuvarande kvalitetsledningssystemet och dess rutiner.  

 

Det finns uttryckt vissa områden i företaget som skulle kunna förbättras. Viss resursbrist 

råder i form av operatörer och kompetens inom programmering av maskiner. Några 

befattningar saknar även ersättare om ordinarie blir sjuk eller frånvarande. Detta medför att 

produktionen kan bli stillastående eller minska hastighet. I nuläget har företaget dessutom 

tagit in fler order än vanligt, något som skapar ytterligare stress för verksamheten samt kan 

leda till försenade leveranser. Företaget har däremot god koll på befintliga resurser och det är 

ett strategiskt val att inte anställa för många eftersom det skulle skapa överflödiga kostnader. 

Dessutom tillverkar företaget produkter som få eller inget annat företag tillverkar, vilket gör 

att kunden är beroende av företaget.  

 

Observation, intervjuer och studier av företagets kvalitetsledningssystem visar att 

verkligheten stämmer överens med det nuvarande ledningssystemet. Eftersom systemet är 

upprättat efter ISO 9001:2008 stämmer systemet även överens med standarden som de är 

certifierade mot i dagsläget. För att blicka framåt kan företagets gap mot ISO 9001:2015 

identifieras. 
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5.1.2 Hur ser gapet ut mellan företagets nuvarande kvalitetsledningssystem 

och ISO 9001:2015? 

 

Företaget har enligt intervju upprättat processkartläggning sedan tidigare. Däremot är det 

inte dokumenterat i det nuvarande kvalitetsledningssystemet som därmed inte heller är 

processinriktat. Detta är något som företaget vill förändra. De ser även positivt till att arbeta 

mer med riskanalyser som FMEA och tror att det är något som hela företaget kommer ha 

nytta av tack vare den nya utgåvan av standarden. I nuläget mäts nyckeltalen 

leveransprecision och avvikelsekostnader.  

 

Ständiga förbättringar tillämpas i företaget bland annat i form av teknisk utveckling, till 

exempel används CAM-beredning för att skapa koder till maskinerna via kundernas 

konstruktion. Förbättringarna innefattar även att minska kostnader för avvikelser, vilket 

också är en form av riskanalys för att förse kunderna med rätt produkter i tid. Ständiga 

förbättringar tas dessutom upp och dokumenteras under ledningens genomgång. Där läggs 

handlingsplaner för framtida förbättringar fram.  

 

I empirin syns det tydligt att det område som skapar störst svårighet bland företag är 

ledarskap. Så är dock inte fallet i denna studie, eftersom ledningens representant bara finns 

på papper för att uppfylla kraven för ISO 9001:2008. I dagsläget arbetar vd, kvalitetschef och 

produktionschef tillsammans med kvalitet och verksamhetsutveckling. Detta medför att 

ledarskap som generellt är en svårighet för mindre företag när hela ledningen ska bli 

involverad, inte är en svårighet i detta fall. De har sedan tidigare även upprättat en 

kvalitetspolicy som genomsyrar hela verksamheten, från ledning till produktionsgolv.  

 

För att gå vidare till Organisationens förutsättningar i standarden har företaget redan innan 

studiens början uppfyllt en del krav. Enligt empirin är detta kapitel en oerhört viktig del vid 

övergången till ISO 9001:2015 och detta har företaget uppmärksammat genom att upprätta en 

SWOT-analys.   

 

Därmed har företaget redan tagit ett par steg mot ISO 9001:2015. De absolut viktigaste 

områdena för övergången har identifierats. Det som företaget ännu inte börjat arbeta med 

avseende på dessa viktigaste områden är processinriktning och riskhantering.  Deras största 

utmaning blir därmed att utforma ett processinriktat kvalitetsledningssystem som är anpassat 

till den egna verksamheten samt att hantera riskerna i dessa processer.  
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5.2 Vilken nytta kan företag ha av TQM och 

verksamhetsutveckling vid övergång till ISO 9001:2015?  

Det har tidigare i arbetet konstaterats att kvalitet inte handlar om en enskild och avsides 

aktivitet i ett företag, utan utveckling av en hel verksamhet. Ofta kan kvalitet endast definieras 

som produktkvalitet men det gäller att tänka några steg längre. Det är i själva verket 

företagets alla processer, produkter och människor som tillsammans utgör kvaliteten. Därmed 

bör inte produktkvalitet vara ett företags främsta motivation till att tillämpa en 

kvalitetsstandard, utan en motivation att utveckla verksamheten som i andra hand medför 

bättre kvalitet på produkten eller tjänsten.  

5.2.1 TQM 

 

Vid undersökning av ISO 9001:2015 upptäcks många likheter med offensiv kvalitetsutveckling 

(TQM) och dess sätt att tolka kvalitet i ett företag. Enligt SIS handlar den nya utgåvan av 

standarden om att göra kvalitetsledningssystemet mer anpassningsbart till det egna företaget. 

Detta ligger mycket i linje med TQM som bygger på att utveckla kvalitet i alla led. ISO 

9001:2015 handlar om att ha ett holistiskt seende, något som intervjuer men även tidigare 

studier pekar på [12]. Engagerat ledarskap tillsammans med de fem värderingarna i TQM kan 

kopplas till Ledarskap i ISO 9001:2015 och utifrån det skapa ett engagemang för kvalitet 

genom hela verksamheten. De fem värderingarna Sätt kunderna i centrum, Arbeta med 

processer, Arbeta ständigt med förbättringar, Basera beslut på fakta samt Skapa 

förutsättningar för delaktighet från offensiv kvalitetsutveckling återfinns med liknande 

formuleringar i ISO 9001:2015. Med andra ord är offensiv kvalitetsutveckling lika med ISO 

9001:2015.  

  
Kopplingarna mellan ISO 9001:2015 och verksamhetsutveckling förtydligas i intervjun med 

Tina Bohlin, som menar att kvalitet innebär verksamhetsutveckling och inte produktkvalitet i 

första hand. I empirin framgår även att för en certifiering krävs det att 

kvalitetsledningssystemet är uppbyggt från grunden och involverar hela verksamheten. För 

att uppdatera ett kvalitetsledningssystem, anpassa det till den egna verksamheten samt i linje 

med ISO 9001:2015 kan därmed synsättet från offensiv kvalitetsutveckling användas.  

5.2.2 Delade meningar om TQM och ISO 9001 

 

Enligt annan forskning framförs att det finns empiriska bevis på att det är svårt att 

implementera TQM och kvalitetsledningssystem som är ISO-baserade. ISO 9001 har oftast 
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visat sig vara svåruppfylld då den inte är flexibel och används för att nå de uppsatta kraven. 

Det har även visat sig att många organisationer bara tillämpar standarden för att erhålla ett 

certifikat. TQM har fått kritiken att den är väldigt svår att använda då det inte finns tydliga 

riktlinjer på vilken metod som borde användas. Däremot finns likheter i de då båda fokuserar 

på ledarskap, delaktighet, kundfokus, effektiv implementering samt engagemang. Därför har 

det visat sig att en kombination av de båda är fördelaktigt. Genom att integrera TQM och ISO-

baserat ledningssystem kan således bättre resultat förväntas. Det sägs att ISO kan vara en 

inledning och en början mot TQM [12]. Detta är även något som stöttas av Geraedts et al. [41]. 

Därmed stöttas även de tidigare nämnda kopplingarna mellan ISO och TQM. Vidare är ett 

motargument till det empiriska beviset ovan att den nya ISO 9001:2015 är mer flexibel då den 

är designad som en guide för organisationer istället för specifika krav för dokumentation som 

i ISO 9001:2008. Den nya utgåvan av standarden främjar alltså att anpassa 

kvalitetsledningssystemet till den egna verksamheten.  

 

 

5.2.3 Verksamhetsutveckling och organisationspsykologi 

 

Ytterligare faktorer som kan kopplas till kvalitetsutveckling och ISO 9001:2015 är generell 

verksamhetsutveckling och organisationspsykologi. Dessa två tillsammans skapar förståelse 

för hur en verksamhet fungerar. Direkt och indirekt påverkas individers arbete och prestation 

i en organisation, något som är viktigt att ta hänsyn till vid strukturändringar. 

 

Företag som vill bli certifierade mot ISO 9001:2015 står inför ett flertal förändringar. Enligt 

teorikapitlet finns i företag ett faktiskt och ett idealt önskvärt läge. Detta kan kopplas till den 

utmaning som ett företag står inför vid en förändring av kvalitetsledningssystemet. Utifrån 

teorikapitlet och intervjuer kan en förändring innebära en risk men det kan samtidigt vara en 

möjlighet. Det kan vara strategiska förändringar för ökad lönsamhet men också oförväntade 

händelser som skakar om verksamheten. Därför är det viktigt att skapa en bra grund från allra 

första början och ha reservplaner. Detta hänger samman med att planera verksamheten och 

ha förebyggande riskhantering. Förståelsen för de psykologiska mekanismerna kan oftast vara 

till stor hjälp vid förändring i en organisation. Människor tvingas anpassa och ändra på länge 

invanda arbetssätt. Individer har olika synsätt och kan därmed ha olika förhållningssätt till 

förändring. En engagerad ledning är grunden i verksamhetsutveckling. Detta är även en viktig 

del i ISO 9001:2015. Detta synsätt hittas även i teorin om verksamhetsutveckling och 

organisationspsykologi. Företag med framtidsvisioner kräver att ledningen är med och 

planerar verksamheten.  

 

I teorikapitlet nämns att det finns vissa företag som har så kallade “hjältar”, det vill säga ett 

antal nyckelpersoner som företaget inte klarar sig utan. Under observation och intervjuer på 
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företaget i denna studie upptäcktes att det fanns sådana nyckelpersoner i vissa processer. Det 

beror oftast på att processerna inte är dokumenterade och det medför att inte alla 

medarbetare känner sig delaktiga i arbetet. Att ha medarbetare som känner sig uppmuntrade i 

sina arbetsuppgifter visar sig även vara ett konkurrensvapen och en fördel för företag. 

Därmed finns goda orsaker att kartlägga det som “hjältarna” kan så att fler känner sig 

delaktiga.  Kopplar man detta till modellen för offensiv kvalitetsutveckling syns ett samband 

till värderingen Skapa förutsättningar för delaktighet. Det handlar om att företaget ska göra 

det möjligt för alla medarbetare att delta i förbättringsarbetet. Större engagemang och 

delaktighet bland medarbetarna skapar därmed bättre kvalitet i processer och produkter. Det 

har också stor samhörighet med processinriktning. Ett företag med medvetenhet om sina 

processer och dess inbördes påverkan har bättre struktur och kan därför lättare undvika 

problemet med “hjältarna”. Enligt intervjuer är det relevant inför övergången om det är i den 

utsträckningen att företaget inte kan leverera till kund enligt förväntat. Detta fenomen 

kommer däremot inte tas upp vid förslag på åtgärder.  

 

Modellen för TQM visar att det är viktigt att Sätta kunderna i centrum, gör en organisation 

detta kan verksamheten lättare anpassas till kundens önskemål. Även ISO 9001 lägger vikt på 

kundfokusering. I boken Organisationspsykologi och ledarskap tar Rubenowitz upp 

problematik vid en allt för stor kundfokusering. Han menar att det finns en större utsatthet 

för företag som vill tillgodose sina kunder till varje pris [37]. Risken finns att verksamheten 

och dess förutsättningar försummas.  För att undvika det kan en kombination av värderingar 

från TQM, ISO 9001 och organisationspsykologi därför vara till stor nytta för företag med stor 

kundfokusering.  

 

Sammanfattningsvis kan ett arbete med att övergå till ISO 9001:2015 kombineras med TQM, 

verksamhetsutveckling och organisationspsykologi. På så sätt kan ett företag anpassa 

kvalitetsledningssystemet utifrån sin egen verksamhet och tillämpa det som gynnar just dem. 

Det bidrar även till en ökad förståelse för organisationen och vad som kan innebära 

framgångsfaktorer inför arbetet mot övergången. Genom att följa TQM-principerna som är 

tydligare kan en övergång underlättas då det visat sig vara svårt för många företag att förstå 

standarden.  
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6 Åtgärdsförslag  

Kapitlet ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys samt 

diskussion av dessa. 

6.1 Vilka åtgärder krävs för det studerade företaget att uppnå 

kraven i ISO 9001:2015? 

För att besvara syftet och frågeställningarna valdes metoder som gjorde det möjligt att 

identifiera gap mellan företaget och ISO 9001:2015. Utifrån detta redovisas åtgärdsförslag 

som hjälper företaget både att uppfylla kraven i den nya utgåvan av standarden samt att förstå 

betydelsen av verksamhetsutveckling.  De tre koncepten riskbaserat tänkande, PDCA och 

processinriktning utgör en integrerad del av ISO 9001:2015.  

6.1.1 Processinriktning 

 

Processinriktning bidrar till större medvetenhet om processens utfall och verksamheten blir 

mer kundfokuserad. Det är även en del i den lärande organisationen. Genom kartläggning av 

processerna kan dess samverkan och påverkan på varandra identifieras. En överlämning från 

ett processteg till ett annat i ett flöde är kritiskt. SIPOC-principen kan användas på de mest 

kritiska processerna då den oftast beskriver en process på detaljnivå. Den nya utgåvan av 

standarden har dessutom allt större krav på att kvalitetsledningssystemet ska vara utformat 

utefter organisationens processer. Detta bland annat för att underlätta för alla inom 

organisationen att lättare hitta nödvändig information.   

 

För att ha kontroll på sina processer kan mätningar göras. Fallföretaget i denna studie tror att 

fler mätningar kan gynna verksamheten. Mätningar skapar också underlag för ständiga 

förbättringar och utvärdering av kvalitetsledningssystemets prestanda. Företaget kan även 

använda sig av processrevision för att analysera en specifik process. Till exempel en process 

som har levererat avvikelser, detta skulle kunna göras under en begränsad tid för att hitta 

grundorsak och få den tillbaka till normalläget. Vidare kan även nivå-revision göras vid en 

rutinmässig uppföljning. Det hjälper företag att förebygga avvikelser som vidare kan orsaka 

en större skada.  

Även planering av riskåtgärder är viktigt för processinriktning samt att förstå hur processerna 

samverkar och påverkar varandra.  

 

Enligt intervju med SIS är det viktigt att ha någon form av beskrivning på alla sina processer. 

Det är viktigt att visa hur processerna påverkar varandra samt ha detaljerad information på 

vilka aktiviteter som sker i processerna. 
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6.1.2 Avgöra nödvändig dokumentation 

 

Den nya utgåvan av standarden har inget krav på en kvalitetsmanual eller exakta dokument, 

därmed bör företaget avgöra vilken dokumentation som är nödvändig för just dem.  Eftersom 

företagets nuvarande kvalitetsledningssystem är upprättat utefter ISO 9001:2008 är det 

därför viktigt att uppdatera och strukturera om dokumentationen för att kunna bli certifierade 

mot ISO 9001:2015.  

 

För att kunna bli certifierade krävs också att företaget har viktiga dokument i 

kvalitetsledningssystemet. Bland annat gäller det ständiga förbättringar, riskhantering, 

processkartläggning och omvärldsanalys som behöver dokumenteras för att kunna visa upp 

det vid revision.  

 

6.1.3 Ständiga förbättringar 

 

I figur 8 redovisas klausulerna från ISO 9001:2015 i en PDCA-mall. Som redovisat i 

teorikapitlet har International Organization for Standardization i ett kompletterande 

dokument vid namnet The Process Approach In ISO 9001:2015, förklarat hur organisationer 

på bästa sätt kan tillämpa ISO 9001:2015. Därmed kan företag på olika nivåer använda sig 

utav PDCA.  

 

Standarden ISO 9001:2015 visar på att ett processbaserat arbetssätt är nyckeln vid 

implementering. Genom att arbeta processinriktat skapas förutsättning för ett komplett och 

integrerat system. Genom att se klausulerna i standarden ur ett PDCA-perspektiv kan det 

bidra till lättare förståelse för hur den ska integreras i organisationens processer. Cykeln är ett 

hjälpmedel kan användas som ett hjälpmedel för upprättning av kvalitetsledningssystemet. 

 

PDCA-cykeln hjälper företag att nå sina potentiella mål och den försäkrar att tillräckliga 

resurser och ledning finns. Förbättringsmöjligheter blir även mycket tydligare och kan lättare 

tillvaratas.  

 

Det undersökta företaget arbetar redan med ständiga förbättringar och dokumenterar det 

under ledningens genomgång. Där läggs handlingsplaner för framtida förbättringar fram. 

Däremot är ett åtgärdsförslag att integrera PDCA-cykeln på systemnivå.  
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6.1.4 Ledarskap 

 

Ledarskap utgör en viktig del i ISO 9001:2015 och vägen mot certifiering bygger på att 

involvera hela ledningen i kvalitetsutvecklingen. En engagerad ledning skapar även 

engagemang hos medarbetarna. Företaget har redan ett starkt ledarskap och uppmuntras 

därför att fortsätta på samma väg.  

 

6.1.5 Riskhantering  

 

Företaget bör arbeta mer med riskhantering, standarden tar upp ett riskbaserat tänkande 

vilket redan är något som företag tänker på. Däremot är det viktigt att ha en metod eller 

verktyg som företaget kan använda för att strukturera upp sina risker, hantera dem samt 

kunna redovisa det vid en revision. Ett förslag är att använda sig av verktyget FMEA som tas 

upp i teorikapitlet.  

 

6.1.6 Organisationens förutsättningar – omvärldsbevakning 

 

Enligt denna undersökning har det framgått att Organisationens förutsättningar med fokus 

på omvärldsbevakning är viktigt vid övergång till ISO 9001:2015. Därför är detta något som 

företag bör arbeta med. Olika modeller för detta syfte har redovisats tidigare, STEEP, PEST, 

SWOT och Porters femkraftsmodell.  

 

 

6.1.7 Checklista 

 

För att sammanställa de viktigaste områdena ett företag bör uppfylla för att övergå till ISO 

9001:2015 redovisas nedan en checklista.  
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Figur 11 Checklista
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7 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 

slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

7.1 Diskussion 

Syftet med studien har varit att identifiera det undersökta företagets gap mot ISO 9001:2015 

och definiera åtgärder för att uppfylla kraven. Under arbetets gång stod det klart att detta gap 

kunde identifieras och definieras på olika sätt. I denna studie identifierades de största och 

viktigaste områdena, jämfördes med det som företaget redan uppfyllt och därefter 

definierades gapet. Ett alternativ till detta hade varit att gå igenom ”minsta lilla krav”, 

identifiera vilka företaget uppfyller och definiera gapet utifrån det. På det sistnämnda sättet 

erhålls ett mer detaljerat gap med alla enskilda krav. Vad som däremot gör det till ett mindre 

passande sätt är att det innebär ett nästintill oändligt arbete. Dessutom återkommer kraven 

på flera ställen i standarden men i olika formuleringar. Det ligger även mycket utrymme för 

egen tolkning av ISO 9001:2015 i den typen av gapanalys. Därmed var det värdefullt att tidigt 

kontakta Qvalify och SIS då de klart och tydligt kommunicerat att standarden inte behöver 

följas till punkt och pricka. Företag bör alltså fokusera på de viktigaste delarna i ISO 

9001:2015 och anpassa kvalitetsledningssystemet till sina processer.  

 

Företaget i denna studie är ett undantag med avseende på ledarskap. Ledningens representant 

finns visserligen dokumenterat i kvalitetsledningssystemet men hela ledningen har länge varit 

involverad i kvalitetsarbetet. Att ledarskap är den viktigaste grunden i kvalitetsarbete syns 

även i modellen för offensiv kvalitetsutveckling. Utan ett engagerat ledarskap kan inte heller 

medarbetarna engageras och motiveras i kvalitets-och förbättringsarbetet. Det intressanta är 

därför hur mycket företaget i denna studie kommer gynnas av att redan ha ett bra ledarskap i 

övergången och i hur stor utsträckning det kommer göra det betydligt enklare att få de andra 

bitarna på plats.  

 

Vidare är det även intressant för denna studie att omvärldsanalys i form av en SWOT-analys 

har upprättats. Det innebär att företaget har identifierat sina intressenter och sin omvärld – 

en högst väsentlig del för övergången till ISO 9001:2015.  Företaget har även engagerade 

medarbetare som är delaktiga vid förbättring och motiverar ledningen att de kan utföra “det 

omöjliga”. Att de har "hjältar" i vissa arbetsmoment bör dock tas i åtanke, dels för att kunna 

skapa mer delaktighet men också för att avgöra hantering av den risk det innebär om någon 

av dem slutar.   
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Tidigare i arbetet konstateras att kvalitet oftast förknippas med produktkvalitet. Det som 

denna studie dock vill belysa är betydelsen av kvalitet som verksamhetsutveckling. Således 

bör motivationen att införa ett kvalitetsledningssystem inte främst vara produktkvalitet, utan 

snarare att utveckla verksamheten. Genom att utveckla verksamheten och ha ett välintegrerat 

kvalitetsledningssystem kan det även bidra till bättre produktkvalitet och lönsamhet. 

Företaget i denna studie har, tillsammans med en extern motivation från kunder, även en 

stark intern motivation till att övergå till ISO 9001:2015. Detta ger därmed en bra 

förutsättning att kvalitetsledningssystemet involveras i hela verksamheten och bidrar till 

utveckling. Mycket troligt kan en sådan intern motivation också vara en bidragande faktor till 

en lyckad övergång till ISO 9001:2015.  

 

Det finns oftast olika motivationer till varför ett företag eller organisation vill bli certifierade. 

En del vill ha certifikatet för att det kommer gynna dem affärsmässigt medan andra faktiskt 

förstår vilken bra effekt ett bra kvalitetsledningssystem kan ha på verksamheten och att 

certifikatet är en bonus av detta [12]. Som nämnt i intervjuer handlar det inte om att behålla 

sitt certifikat så billigt och tidseffektivt som möjligt, utan om att successivt utveckla 

verksamheten. Företaget som undersökts förstår vad kvalitet är vilket är positivt och har 

motivationen att förbättra sin verksamhet ännu mer. Ett företag som har förstått detta har 

oftast en större chans att bli certifierade när kvalitetsledningssystemet genuint genomsyrar 

hela verksamheten.  

 

 

Förutsättning för delaktighet bidrar till en förståelse och acceptans vid genomförande av ett 

förändringsarbete. Det är viktigt att ledarskap finns samt ett drivande engagemang. Som 

nämnt i det teoretiska ramverket samt analysen finns alltid någon form av motstånd till 

förändring i alla organisationer. Motståndet behöver inte alltid kännetecknas som negativt 

utan kan även vara positivt, oavsett förändring finns alltid någon form av svårigheter.  

Därmed har många forskare utvecklat olika teorier för en bredare förståelse för hur en 

förändringsprocess går till. Genom att övergå till en ny standard, i detta fall ISO 9001:2015, 

innebär det att förändringar i organisationer kommer ske och därmed är det viktigt för högsta 

ledningen att ha det i åtanke. Kurt Lewins, Karl E. Weick och Donald A. Schön är psykologer 

och forskare som har förändringsmodeller som kan användas inom ett förändringsarbete. I 

det teoretiska ramverket behandlas kapitlet om offensiv kvalitetsutveckling med hörnstenen 

skapa förutsättningar för delaktighet som har en viktig betydelse vid förändring. Bruzelius 

och Skärvad tar upp vikten av inflytande och delaktighet i sin bok Integrerad 

organisationslära vid förbättringsarbete som kan kopplas till offensiv kvalitetsutveckling. 

Publius Terentius som var en romersk författare sade: ”Ingenting är så lätt att det inte kan bli 

svårt om det görs motvilligt”. Med aktiva medarbetare och en arbetsvilja kan således 

resultatet av ett förbättringsarbete ha en stor betydelse. Medarbetare har oftast en tendens till 

stötta förändringar som de anser vara betydelsefulla, begripliga, hanterbara samt viktiga [42]. 
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Verksamhetsutveckling, TQM och organisationspsykologi är områden som visat sig ha nära 

anknytning med ISO 9001:2015 i denna studie. Kvalitet är ett ord med olika definitioner och 

tolkningar, många anser att kvalitet och kvalitetsledningssystem endast handlar om kvaliteten 

på en produkt eller tjänst. Det är inte alls inkorrekt, men uppfattningen om att kvalitet är 

verksamhetsutveckling är inte lika förekommande. För att förankra verksamhetsutveckling 

och dess betydelse ytterligare valdes därför ämnet organisationspsykologi eftersom det finns 

många olika faktorer som spelar en stor roll för hur en verksamhet faktiskt fungerar. Att TQM 

och verksamhetsutveckling och dess värderingar har stora likheter med ISO 9001 kan vidare 

dras nytta av genom att använda det som komplement till standarden.  

 

 

7.1.1 Lean och Six Sigma 

 

I det teoretiska ramverket behandlas Lean och Six Sigma men dessa tas däremot inte upp i 

övriga rapporten. De två teorierna kan måhända användas och integreras med ISO 9001:2015, 

men i denna studie kopplas TQM till standarden då den främjar det holistiska seendet av en 

verksamhet. Alla tre koncept har samma ursprung från kvalitetsevolutionen i Japan. TQM är 

mer av en filosofi och har ett stort fokus på kundtillfredsställelse. [43] Konceptet främjar 

förbättring av processer, skapar förutsättning för delaktighet och har PDCA som verktyg. 

TQM har däremot fått kritik då många upplever konceptet som oklart och brister i konkreta 

metoder och verktyg som företag kan använda för att maximalt få ut bästa effekterna.  

 

Som redovisat i teorikapitlet tillämpar Six Sigma DMAIC istället för PDCA. Synsättet har även 

mer fokus på att spara pengar samt nå olika affärsförbättringar. Nackdelen med Six Sigma är 

att det inte skapar förutsättning för delaktighet samt sätter inte kunden i centrum, 

förbättringsprogrammet har heller inte den helhetssyn gällande kvalitetsledningssystem som 

TQM har [43]. 

 

Lean fokuserar på att minska slöseri och förbättra flödet i processer och har stor förståelse för 

kundvärde, analyser, värdeflöde, och har perfektion som mål. Nackdelen är att Lean inte kan 

appliceras på alla industrier samt inte har en stor flexibilitet och kan vara enformig.  

 

Sammanfattningsvis kan slutsatser dras om att ISO 9001:2015 kan appliceras på alla 

industrier och har ett fokus på helhet och ledningssystem. Six Sigma och TQM har en del 

likheter och det finns olika argument för vilken metod som anses vara bäst. Daahlgard och 

Klefsjö argumenterar för att Lean och TQM inte har några korrelationer men anser att Lean 

och Six Sigma kan användas som verktyg vid arbete med TQM.  Koncepten Lean och Six 

Sigma kan inte användas enbart som kvalitetsledningssystem då de inte täcker alla aspekter.  

Kritiken om att TQM har oklarheter kan bero på att Six Sigma och Lean är tydligare med 
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konkreta metoder för förbättring. Dock är Lean och Six Sigma förbättringsprogram som inte 

täcker samma helhet som TQM och ISO 9001:2015, därmed har denna studie tagit hänsyn till 

detta och inte valt att se till de andra koncepten.  
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7.2 Slutsatser 

I denna studie undersöks vad som krävs för ett mindre tillverkande företag att övergå till ISO 

9001:2015. Företaget i studien har en bra grund att stå på inför övergången och kommer 

därför behöva förstärka en del saker och ändra på vissa andra. Det finns ett tydligt ledarskap 

tillsammans med vilja, entusiasm och förståelse för den verkliga innebörden av ett 

kvalitetsledningssystem. På så sätt är företaget i denna studie ett undantag med avseende på 

hur det brukar se ut i mindre företag generellt.  

 

Utifrån studien har de mest kritiska och viktigaste områdena för övergången identifierats. 

Ledarskap, Organisationens förutsättningar, riskbaserat tänkande samt processinriktning 

är de områden som företag ska fokusera på för att övergå till ISO 9001:2015. Uppfylls de är 

det största arbetet gjort. Åtgärder för att uppnå dem återfinns i åtgärdskapitlet där även en 

checklista finns som vägledning för företag. TQM, verksamhetsutveckling och 

organisationspsykologi är även de viktiga ämnen för att förstå innebörden av och utveckla ett 

bra kvalitetsledningssystem. Framför allt är värderingarna från TQM och 

verksamhetsutveckling nyttiga hjälpmedel som kan användas som komplement till 

standarden. Dessa teorier, tillsammans med de viktigaste områdena, utgör därmed de 

framgångsfaktorer som krävs för ett mindre företag att övergå till ISO 9001:2015.  

 

Fortsättningsvis är det även viktigt med insikten att ett kvalitetsledningssystem inte ger bättre 

kvalitet och en bättre verksamhet per automatik. Det är hur systemet integreras i hela 

verksamheten som ger resultat och därmed bättre kvalitet. Därmed konstateras i denna studie 

att kvalitet innebär verksamhetsutveckling och att ett kvalitetsledningssystem handlar om att 

se verksamheten ur en helhetssyn.  

 

7.3 Arbetets gång 

Under arbetets gång har det, som vid alla större undersökningar av liknande slag, uppkommit 

svårigheter och oklarheter. Det har exempelvis varit en ständigt återkommande frågeställning 

om arbetets inriktning är korrekt.  Det har även funnits mycket utrymme för tolkning, både i 

att läsa standarderna men också vid bearbetning av data.  

Vidare har det upptäckts att användning av begreppen kvalitet och kvalitetsledningssystem 

kan ha sina nackdelar i undersökningar som denna. Det förvirrar exempelvis vid intervjuer 

eftersom kvalitet ofta förknippas med produktkvalitet. Det är således lätt att missförstå och 

risken finns att respondenten därmed omedvetet begränsar sitt svar eller svarar på "fel" sak.  

För att undvika missförstånd kan därmed begreppet verksamhetsledningssystem användas 

istället.  
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Ett komplement till intervjuer med enskilda individer på företaget kunde ha varit att hålla i en 

gruppintervju. Det hade kunnat skapa en ännu öppnare diskussion med fler synpunkter och 

resonemang. Vad som dock gör det till en mindre lämplig metod är risken för att någon eller 

några deltagare i gruppen håller tillbaka på grund av situationen i grupp.   

När en tidsperiod av studien passerat kontaktades SIS och Qvalify ännu en gång via telefon. 

På så sätt erhölls en bekräftelse på att de viktigaste områden som identifierats i denna studie 

var korrekta och att de första intervjuerna hade tolkats på rätt sätt.  

 

7.4 Vidare arbete eller forskning 

Under arbetets gång dök ett flertal frågor och funderingar upp som vidare skulle kunna 

forskas inom. På grund av begränsad tid har därmed dessa frågor inte studerats vidare. 

Eftersom studien riktat fokus på mindre företag hade det varit intressant att se om samma 

studie kan göras på ett större företag och ge samma resultat. Forskning skulle också kunna 

göras på hur faktorer som identifierats i studien på bästa sätt skulle kunna implementeras. 

Vidare skulle det vara intressant att identifiera om faktorerna kan användas av företag som 

inte är certifierade sedan tidigare samt om det finns speciella metoder som kan användas om 

så är fallet.  

Eftersom motivation är en viktig faktor för en lyckad övergång skulle det vara intressant att se 

hur värde skapas av ISO 9001:2015 om motivationen endast är extern. Företaget i denna 

studie har både en extern och en stark intern motivation. 

Ytterligare funderingar finns kring hur övergången påverkas av företagskulturen, det kan till 

exempel vara interna faktorer som påverkar utöver de som tagits upp i rapporten. Standarden 

har ett större krav på ledarskap och därför skulle vidare forskning kunna handla om vilken 

påverkan övergången har av olika ledarroller.  

Ett annat intressant ämne för vidare undersökning skulle kunna vara hur ISO 9001:2015 

påverkat företagets verksamhet efter en viss tid och vilka effekterna har varit. Där skulle även 

kunna ingå identifiering om hur arbetet med verksamhetsutveckling ser ut och om det kan 

förbättras även fast de erhållit ett certifikat.
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9 Bilagor 
 

Bilaga 1: Frågor till Qvalify 

• Vi ska göra en revision hos företaget FiG Metall. Har ni några tips på hur man utför en 

bra revision? 

 

• Vilket är ert största fokus vid revision av ett företag?  

• Finns det ett specifikt område som ni ser många företag ha problem med? 

• Finns det något område som gör att företag har svårt att bli certifierade? 

• Har ni sett en svårighet vid tolkning av den nya utgåvan av standarden? 

• Vilken anser ni är den största skillnaden från den förra standarden? Rent praktiskt? 

• Hur tänker ni kring riskbaserat tänkande? Hur ska man bedöma det? Hur 

dokumenteras det? 

• Finns det tydliga skillnader vid revision av större och mindre företag? I så fall vilka är 

dom. Vad är största fokus hos mindre företag? 

• Har ni upplevt att många företag underskattar tiden/resurserna det tar att övergå till 

den nya utgåvan av standarden?  

• Tycker ni den nya utgåvan av standarden är bättre än den tidigare och hur svårt tycker 

ni det är att tolka hur ni ska bedöma företagen? 

• Den nya utgåvan av standarden har inte lika tydliga riktlinjer för applicering av kraven, 

finns det risk att revisorer tolkar standarden olika? 

• I tidigare standard fanns det krav på att tillhandahålla ett visst antal specifika 

dokument, medan det i revisionen från 2015 endast finns krav på dokumenterad 

information. Hur vet man vilka dokument man bör ha? 

 

• Hur viktigt är det att föra dokumentation, måste allt dokumenteras? 

• Vilka synpunkter har ni fått från företag angående den nya utgåvan av standarden? 

• Vilket område i standarden är svårast att tolka? 

• Vad innebär ledarskap och planering och hur ska man visa revisorer att man använder 

sig utav detta? 

• Vad ska man tänka på vid observation i en produktion, finns det speciella ‘’saker’’ man 

ska kolla extra på?  

• Har ni tips på områden som företag specifikt bör fokusera på vid övergången till den 

nya utgåvan av standarden?  
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Bilaga 2: Intervju med Tina Bohlin från SIS 
 

• Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan ISO 9001:2008 och 2015?  

• Hur visar man att det är processinriktat? Krävs dokumentation?  Hur definiera? 

Alla tillverkande företag är väl processinriktade?  

• Hur ska ett mindre företag som är certifierat mot 2008 enklast övergå till 2015? 

• Skillnader på mindre och större företag vid övergången? 

• Vilken punkt i standarden har du sett flest företag ha problem med att 

implementera?  

• Har du sett svårigheter för företag att tolka den nya utgåvan av standarden? 

• Vad bör man lägga mest fokus på? 

• I tidigare standard fanns det krav på att tillhandahålla ett visst antal specifika 

dokument, medan det i revisionen från 2015 endast finns krav på dokumenterad 

information. Hur vet man vilka dokument man bör ha? 

• Om företaget har mycket dokument om rutiner mm., måste det sållas bort eller 

kan/ska de ha kvar det? Med tanke på att man ska välja vilka dokument som är 

lämpliga att ha. Ska företaget ta bort kvalitetsmanualen?  

• På vilket sätt har hela ledningen ett ansvar för kvalitetsarbetet i den nya utgåvan 

av standarden? Hur fördelas arbetet och ansvaret? Är ju inte längre ledningens 

representant utan istället ledarskap. Hur ska man tillämpa det? 

• Behöver alla vara aktiva?  

• I standarden står det att en fördel med att införa ett ledningssystem för kvalitet är 

att ständigt kunna erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och 

tillämpliga författningskrav stämmer verkligen detta? Ett kvalitetsledningssystem 

bidrar väl främst till bättre struktur i verksamheten? 

• Att företaget har resursproblem och för långa leveranstider, påverkar det 

införandet/arbetet med kvalitetsledningssystemet? Och finns det risk för motstånd 

inom verksamheten?  

• Hur bör företag tillämpa ett riskbaserat tänkande? Hur ska ett företag visa för 

revisorn att de tänker riskmässigt? Bör de ha riskanalyser som tex FMEA? 
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• Måste ett företag dokumentera deras ständiga förbättringar, även fast de redan 

jobbar med det och hur kan man visa sin revisor att man gör det? 

• Är det bättre om kvalitetsledningssystemet är upprättat efter standarden eller bör 

den vara utformad efter processerna i företaget? 

• Vilken standard anser du varit svårast rent tidsmässigt och resursmässigt att införa 

för företag, den tidigare standarden eller den nya? 

• Avvikelser? 

• Åsikter om standarden? 
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Bilaga 3: Frågor till FiG Metall 

• Vid genomgång av ert kvalitetsledningssystem märkte vi att den är uppbyggd på 

standarden 9001:2008, hur såg ert ledningssystem ut innan dess? Har ni sett en 

svårighet att tolka den nya utgåvan av standarden 

• Hur implementerade ni standarden i ISO 9001:2008? Gjorde ni det själv eller fick ni 

hjälp av konsult, i så fall vilken? 

• Vad fick ni ändra på för att uppfylla den befintliga standarden? 

• Hur har engagemanget från medarbetarna varit när ni ville bli certifierade mot ISO 

9001:2008? 

• Vad var svårast vid implementering? 

• Hur ser motivationen ut för att bli certifierade mot 2015? 

• Vilka har gått en utbildning om ISO? 

• Följs rutiner efter kvalitetsledningssystemet? 

• Hur lång tid tog det att upprätta kvalitetsledningssystemet?  

• Finns det verktyg ni anser behöver fås in i verksamheten, exempelvis, 5s,  

• Hur ställer ni er till riskbaserat tänkande, förstår ni vad det innebär? 

• Punkten ledningens ansvar har ändrats till ledarskap och planering, hur ställer ni er till 

det?  

• Vet ni vad ni behöver göra för att nå den punkten? 

• Mätning, analys och förbättring har ändrats till Utvärdering av prestanda och 

Förbättringar samma här?  

• När ni införde arbetet mot ISO 9001:2008, vilka var med? Vem hade huvudansvaret? 

Var operatörerna med och vilka där var ansvariga? 

• Genomsyrar kvalitetsledningssystemet i verksamheten? Finns eventuella brister, i så 

fall vilka är de?  

• Vilka är era nyckeltal, hur mäter ni er prestanda? 

• Hur lång tid tog hela arbetet vid förra certifieringen? 

• Vad är er motivation till att certifierade mot ISO 9001:2015? 

• Blev det någon skillnad externt efter ni fått certifikatet? Fler affärer/ kunder? 

• Var är det mest störningskänsligt i produktionen? 
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• Vad anser ni vara svagast på nu, kan vara ett område som krånglar extra mycket? 

• Hur utför ni riskanalyser? 

• Har ni någon SWOT i affärsplanen? 

• Den nya utgåvan av standarden ställer krav på utveckling? 

• Hur ser ni på att i den nya utgåvan av standarden krävs hela ledningens engagemang 

istället för en enda representant? Tror ni det kommer finnas svårigheter med det?  
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