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Förord 

Examensarbetet har pågått under våren 2018 som en del i den maskintekniska utbildningen 
på Jönköping University med en omfattning på 15 HP. 

Arbetet har involverat analys av ISO 9001:2015, dokument- och litteraturstudier samt analys 
av företaget som varit den centrala delen i arbetet.  

För oss har det varit en utmaning att som utomstående med begränsad kunskap inom 
området få komma in och göra en utvärdering av företaget. Att hålla den röda tråden i arbetet 
och lyckas få fram relevanta resultat hade varit omöjligt utan den hjälp som vi fått. 

Vi vill rikta ett tack till Orkla House Care som har gett oss möjlighet att utföra arbetet, ett 
speciellt tack till våra handledare, Johan Sjölander och Patrick Strömberg, som har hjälpt oss 
under arbetets gång och varit ett stöd genom hela arbetet. 

Till slut vill vi tacka vår handledare Leif Svensson som under arbetet har utmanat oss och 
försökt få oss att tänka i nya banor. Utan Leifs stöd hade inte arbetet kunnat genomföras, 
hans kunskap och erfarenhet inom ämnet har varit en ovärderlig tillgång för oss för att få fram 
ett resultat.  

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom maskinteknik. 
Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
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Abstract 
 
The thesis work has been carried out in a market-leading company in the painting industry, 
where the main focus of the report focuses on which areas in the company that needs 
improvement in order to certify itself against ISO 9001:2015. The production department has 
been reported as an independent company within the company in order to apply the 
requirements of the standard that fall on management. 

The report has addressed the problems that most companies have in the transition process to 
ISO 9001:2015. The issues are formulated to provide answer to how well the studied company 
meets the requirement at current situation and then present a gap-analysis of what needs to 
be done to meet the requirements that are not met. These analysis leads to a result where key 
areas of improvement within the company are presented together with proposals to meet the 
requirements of the ISO-standard. 

In order to make the thesis as credible as possible, several different methods have been used 
and evaluated, to then make a fair assessment of the company’s current situation. The 
methods presented in the report include, among other things, a method of self-assessment, 
where the authors have received inspiration from previous thesis works, as well as interviews 
with an audit firms and relevant staff at the company. An observation/survey has also been 
conducted on the operators in the company to gain an insight of how they feel about the 
company’s work with ISO-standards. 

The report's discussion and conclusion presents the areas in the business that the company is 
lacking and suggests how the company should develop these areas. The key areas identified 
are: continuous improvement, leadership, process orientation and risk-based thinking. These 
areas have been analyzed by the authors as the most deficient areas that the company should 
further develop and proposals for how to develop these areas have been presented. The action 
proposals are based on the authors' knowledge and experience, where the proposals were 
developed in consultation with supervisors and staff at the company. The conclusion also 
evaluates the suitability of methods and tools for implementing ISO 9001: 2015 in an 
organization. 
 
 
Keywords: ISO 9001:2015, ISO 9001, Quality, Quality management system, Transition. 
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Sammanfattning 
 
Arbetet har genomförts på ett marknadsledande företag inom måleri-industrin, där 
rapportens fokus legat på att ta fram underlag för vilka områden som företaget behöver 
förbättra för att certifiera sig mot ISO 9001:2015. Produktionsavdelningen har i rapporten 
setts som ett fristående företag i syfte att kunna tillämpa de krav i standarden som faller på 
högsta ledningen.  

Rapporten har behandlat de problem som de flesta företag kan uppleva i övergångsprocessen 
till ISO 9001:2015. Frågeställningar är upplagda för att ge svar på hur väl det studerade 
företaget uppfyller kraven i nuläget och för att sedan presentera en gap-analys över vad som 
fattas för att nå de krav som inte uppfyllts. Dessa analyser leder till ett resultat där viktiga 
förbättringsområden inom företaget presenteras tillsammans med förslag på åtgärder för att 
uppfylla de krav som ställs i ISO-standarden.   

För att göra arbetet så trovärdigt som möjligt har flera olika metoder använts och utvärderats, 
för att sedan kunna göra en rättvis bedömning över företagets nuläge. Metoderna som 
presenteras i rapporten involverar bland annat en metod för egenbedömning, där författarna 
har fått inspiration från tidigare examensarbeten, intervjuer med revisionsbolag och relevant 
personal på företaget. Det har även genomförts en observation/survey-undersökning på 
operatörerna i företaget för att få en inblick i deras bild av verksamheten.  

Rapportens diskussion och slutsats presenterar de områden i verksamheten som företaget 
brister i och ger förslag på hur företaget bör utveckla dessa. De huvudområden som har 
identifierats är: ständiga förbättringar, ledarskap, processinriktning och riskbaserat tänkande.  
Dessa områden har författarna analyserats som det mest bristfälliga områden som företaget 
bör vidareutveckla och åtgärdsförslag på hur de kan utveckla dessa områden har presenterats. 
Åtgärdsförslagen är baserade på författarnas kunskap och erfarenheter, där förslagen 
utvecklats i samråd med handledare och personal på företaget. Slutsatsen utvärderar även 
metodernas och verktygens lämplighet vid implementering av ISO 9001:2015 i en 
organisation. 

 

Nyckelord: ISO 9001:2015, ISO 9001, Kvalitet, Kvalitetsledningssystem, Övergång.  
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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 
 
Examensarbetet gjordes i samarbete med Orkla House Care AB, företaget är nordens ledande 
pensel- och rollerleverantör. Orkla House Care är ett av flera affärsområden i koncernen Orkla 
ASA som har sitt huvudkontor i Norge. Orkla ASA har en omsättning på ungefär 37 miljarder 
SEK där Orkla House Care har en omsättning på 700 miljoner SEK [1]. All montering sker i 
Bankeryd där företaget har 250 anställda, 180 olika leverantörer och ett joint-venture i Kina. 

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Syftet med ett 
kvalitetsledningssystem är att ha en bra överblick av sin organisation, minska kostnader inom 
företaget och utgå från kundernas behov. Standarden används ofta i upphandlingar som ett 
bevis på en välfungerande organisation. I standarden finns ett antal olika grundprinciper som 
t.ex. ledarskap, kundfokus och processinriktning. För att standarden alltid skall vara aktuell 
uppdateras dessa principer med jämna mellanrum och för att inneha certifikat för standarden 
krävs det att företag följer med i utvecklingen och förbättrar sina processer. [5] 

Den senaste standarden benämns som ISO 9001:2015 och de nya principer som 
implementerades berör främst riskbaserat tänkande i organisationen, förtydligande av krav 
och en mer engagerad ledningsgrupp. För att en organisation ska kunna ta steget upp till den 
nya standarden krävs en revision där en revisor utvärderar organisationens nuläge med de 
krav som finns för ISO 9001:2015. 

Skillnaden mellan att förnya ett ISO-certifikat inom en befintlig standard och byta version är 
att vid byte av version tillkommer det helt nya krav som ska implementeras, medans vid 
förnyelse av befintlig standard ska företaget bevisa att de har jobbat med de punkter som 
behöver förbättras från tidigare revisioner. Vid ett byte till en nyare version kan det krävas att 
företaget ändrar om strukturen i organisationen och implementerar nya delar för att nå de 
nya kraven.  
De mest generella ISO-certifieringar som de flesta organisationer har är 
kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 samt miljöledningsstandarden ISO 14001 som båda är 
internationella standarder. 

Kopplat till utbildningen i maskinteknik är examensarbetet relevant då det omfattar till 
huvuddelen kursen kvalitet- och miljöledningssystem med inslag från produktionsteknik och 
projektledning.  

1.2 Problembeskrivning 
 
Problemet som har identifierats i examensarbetet är Orkla House Care’s behov att uppdatera 
sin verksamhet till den nya standarden (ISO 9001: 2015). Med tanke på att en organisation 
måste ha uppdaterat sina processer för att inneha det nya certifikatet senast i slutet av 
september 2018 krävs det att organisationen får grepp om vilka nya krav som finns. 
Organisationen måste också identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas inom 
organisationens arbetssätt för att kunna genomföra övergången.  
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Orkla House Care upplever samma problem som majoriteten av organisationer har vid en 
övergång. De har en otydlig bild av nuläget och vill veta vilka gap det finns mellan den nya 
standarden och produktionsavdelning. Företaget behöver därför en nuläges- och gap-analys 
av processerna inom produktionen.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
  
Syftet med examensarbetet är att analysera och ge förslag på vad som behöver kompletteras 
alternativt uppdateras inom Orkla House Care’s produktionsavdelning, med hänsyn till 
kraven i ISO 9001:2015, för att klara av en certifiering enligt den nya versionen av 
standarden.   

Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Hur ser nulägesanalysen ut i produktionens huvudprocesser i förhållande till ISO 
9001:2015? 
 

[2] Vilka gap finns det mellan nulägesanalysen och ISO 9001:2015? 
 

[3] Vilka områden i företaget bör utvecklas vidare för att uppfylla kraven i ISO 
9001:2015? 

1.4 Avgränsningar 
 
Avgränsningar som har gjorts är att examensarbetet kommer fokusera på en av 
huvudprocesserna i verksamheten som är produktionen, alltså kommer 
produktionsavdelningen ses som ett eget företag. I början av examensarbetet diskuterades det 
om att utvärdera övergångsfasen i både ISO 9001 och 14 001 för hela organisationen men 
detta valdes bort eftersom på grund av tidsbrist. Sedan diskuterades det om att ta hand om 
alla huvudprocesser i organisationen. Till slut fastställdes dock att det var mest rimligt att 
endast genomföra arbetet på en av huvudprocesserna, produktionsprocessen. Detta med 
avseende på tiden och den kunskap som författarna besitter. 

1.5 Disposition 
 
Resterande delar av rapporten är uppbyggd genom att:  

Kapitel 2 innehåller all nödvändig teori som behövs för att besvara rapportens 
frågeställningar. 

Kapitel 3 innehåller de metoderna som har använts för att på ett trovärdigt sätt besvara 
rapportens frågeställningar. 

Kapitel 4 besvarar frågeställning 1 genom en presentation av nuläget på företaget.  

Kapitel 5 besvarar frågeställning 2 i form av en GAP-analys.  

Kapitel 6 besvarar frågeställning 3 där förbättringsområden analyseras och presenteras.  

Kapitel 7 presenterar diskussion och slutsatser utifrån de metoder och resultat som 

presenterats i föregående kapitel. 
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2 Teoretiskt ramverk 
 
“International Organization for Standardization” förkortas som ISO, är en internationell 
icke-statlig organisation där 161 länder ingår. I dessa länder finns olika kommittéer som 
representerar ISO, där SIS, “Swedish Standard Institute” är kommittén Sverige är ansluten 
till. Syftet med standarden är att de certifierade organisationerna skall använda sig av ett 
enhetligt och transparent ledningssystem. [5] 

2.1 Kopplingar mellan frågeställningar och teori 
 

  Frågeställning 1 Frågeställning 2 Frågeställning 3 

2.2 Kvalitetsledningssystem       

2.3 ISO 9000       

2.4 ISO 9001:2008       

2.5 ISO 9001:2015       

2.6 Skillnaden mellan        

2.7 Riskbaserat tänkande       

2.8 Processinriktning       

2.9 Ständiga förbättringar       

2.10 Utvärdering av 

prestanda       

2.11 Organisationens föruts.       

2.12 Ledarskap       

2.13 TQM       

2.14 Lean production       

2.15 Sex Sigma       

2.16 SMED       

Tabell 1 - Kopplingar mellan teorier och frågeställningar 

2.2 Kvalitetsledningssystem 
 
Ett kvalitetsledningssystem består av olika aktiviteter och är till för att hjälpa en organisation 
att identifiera sina mål, processer och resurser med avseende på kvalitet för att uppnå önskat 
resultat. Det är ett verktyg för att kvalitetssäkra organisationens produkter och tjänster samt 
hantera alla processer som ingår i organisationen, för att ge värde till sina intressenter. 
[13, s.503, s. 508] 
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2.3 ISO 9000      
 
ISO 9000 är en standard som beskriver ett kvalitetsledningssystem. Standarden ligger till 
grund för andra standarder inom kvalitetsledningssystem. ISO 9000-standarden är till för att 
hjälpa organisationer att förstå begrepp, terminologi och principer för ett 
kvalitetsledningssystem. [8] 
ISO 9000-serien innehåller fyra olika avsnitt som berör olika delar av systemet. Dessa avsnitt 
är ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 samt ISO 19011. [17]   
ISO 9000 är uppbyggt på sju grundprinciper [7]: 

- Kundfokus; 
- Ledarskap; 
- Medarbetarnas engagemang; 
- Processinriktning; 
- Förbättring 
- Faktabaserade beslut; 
- Relationshantering. [7] 

 
För att få ett godkänt kvalitetsledningssystem från ISO krävs ett certifikat, detta kräver att 
organisationen klarar av de kraven som finns i standarderna när ett externt revisionsbolag gör 
en revision. [8] 

Ett ledningssystem är ett verktyg som beskriver hur en organisation jobbar med ständiga 
förbättringar och kalibrerar verksamheten för att möta kundkraven. [2] 
ISO 9001 ingår i familjen ISO 9000 och är en standard för ledning av kvalitetssystem. Den 
har sitt ursprung från den brittiska standarden “BS 5750” och introducerades 1987 av den 
internationella standardiseringsorganisationen. Standarden uppdateras med jämna 
mellanrum för att ständigt vara aktuell med omvärlden och marknaden.  

ISO 9001 ses som en generisk standard som betyder att oavsett vilken organisation det 
handlar om, inom offentlig eller privat sektor, skall ha samma möjligheter att applicera denna 
standard i sin verksamhet. [6] 

2.4 ISO 9001:2008 
 
ISO 9001:2008 är den fjärde versionen av 9001 och släpptes i november 2008. Anledningen 
till att varför det reviderades från tidigare standard “ISO 9001:2000” till 9001:2008 var 
främst att förtydliga de krav som standarden ställer och anpassa dessa efter omvärldsläget. 
[10] [9] 

Kraven för ISO 9001:2008 [10]; 
1. Omfattning 
2. Normativ hänvisning 
3. Termer och definitioner 
4. Ledningssystem för kvalitet 
5. Ledningens ansvar 
6. Hantering av resurser 
7. Produktframtagning 
8. Mätning, analys och förbättring.  
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2.5 ISO 9001:2015 
 
ISO 9001:2015 lanserades i september 2015 i syfte att underlätta för de organisationer som 
använder sig av flera olika standarder. ISO 9001:2015 strukturerades upp på ett nytt sätt 
enligt Annex SL vilket är en framtagen riktlinje för hur standarder bör struktureras.  
Ett annat syfte med uppdateringen var att införa ett större fokus på riskbaserat tänkande i 
organisationen. Riskbaserat tänkande har alltid funnits med i ISO 9001-standarden men den 
nya versionen försöker implementera det i alla processer.  
Några av fördelarna med uppdateringen är följande [9]: 

● Större vikt läggs på ett engagerat ledarskap. 
● Hjälper till att adressera organisatoriska risker och möjligheter på ett strukturerat 

sätt. 
● Använder ett förenklat språk, vanlig struktur och termer. Vilket särskilt underlättar 

för organisationer som använder sig av flera ledningssystem som t.ex. miljö, hälsa och 
säkerhet. 

● Riktar sig till supply chain management på ett mer effektivt sätt. 
● Är mer användarvänligt för service- och kunskapsbaserade organisationer. 

2.6 Skillnaden mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 
 
I den nya upplagan av standarden har det tillkommit en del ändringar och förbättringar från 
tidigare standard. Som tidigare nämnts läggs det större vikt på ett engagerat ledarskap, men 
även att den nya standarden genomsyrar riskbaserad tänkande. Kapitlet processinriktning har 
även förbättrats och blivit tydligare. För att få en djupare förståelse för de kraven som 
författarna anser vara mest relevanta till avhandlingen, kommer krav från riskbaserad 
tänkande, processinriktning, ständiga förbättringar, utvärdering av prestanda, 
organisationens förutsättningar och ledarskap att studeras vidare. En mer detaljerad bild över 
vilka krav som har ändrats från den tidigare upplagan beskrivs i Bilaga 1. 

 
2.7 Riskbaserat tänkande 
 
I alla verksamheter finns det risker, dessa risker kan bland annat finnas i verksamhetens 
processer eller funktioner [12]. Syftet med riskbaserat tänkande är att säkerställa att dessa 
risker identifieras, beaktas samt styrs när ett kvalitetsledningssystem upprättas och används.  
Riskbaserat tänkande har varit underförstått i tidigare utgåvor av ISO 9001. [7]  
 
Tanken med att implementera riskbaserat tänkande som en egen del i ISO 9001:2015 är att 
organisationen automatiskt ska ta hänsyn till risker i verksamheten. Följden av detta blir att 
ledningssystemet blir proaktivt snarare än reaktivt. Detta betyder att systemet förebygger eller 
mildrar oönskade utfall genom att identifiera och hantera dessa, istället för att reagera och 
försöka åtgärda ett oönskat utfall efter att det uppstått. [7] 

2.8 Processinriktning 
 
I den uppdaterade versionen av ISO 9001 har mer fokus lagt på punkten processinriktning.  
Det som definierar en process kan beskrivas med fem olika steg; underlag (input), aktivitet, 
resurs, resultat (output) [13]. 
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Verktyget processinriktning behandlar organisationers processer, hur de samverkar och 
påverkar varandra. Motiveringen i den uppdaterade versionen menar på att “Stabila och 
förutsägbara resultat uppnås mer effektivt när verksamheten uppfattas och hanteras som 
samverkande processer vilka fungerar som ett sammanhängande system. “[8]  
Vilket innebär att förståelse av dessa olika system och processer gör att verksamheten kan 
uppnå en högre optimering i både system och prestanda. [7]  

För att få en visuell överblick och förståelse över organisationers processer skall en 
processkartläggning göras. Detta kan genomföras med hjälp av ett flödesschema för att få en 
förståelse över vart en process har sin start och slut. Med hjälp av ett flödesschema kan en 
organisation använda detta för att förbättra och utveckla processer. [14] [15] 
 
Enligt Bo Bergman och Bengt Klefsjö finns det fyra punkter att ta i bejakelse för en 
organisation att jobba med processledning som arbetssätt.  
Dessa är; 

“- Organisera för förbättringar. Utse processägare och processförbättringsgrupp till 
processen. 
- Förstå processen. Definiera gränssnitt, undersök vilka som är kunder och leverantörer.  
- Kartlägg processen, dvs dokumentera arbetsflödet 
- Observera processen. Bestäm mätpunkter och utför mätningar regelbundet. 
- Förbättra processen kontinuerligt. Använd information från mätningar för analys i syfte 
att förbättra processen.” [14, s. 463–464] 

För en mer detaljerad förståelse om vad olika processer innebär, delas olika funktioner i 
organisationen till olika processer. Det finns tre grundläggande processer som kan beskriva en 
organisation; huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser.  
 
-Huvudprocessernas uppgift är att skapa värde för de externa kunderna och förädla 
organisationens produkter. Exempel på huvudprocesser är produktions- och 
produktutvecklingsprocesser. 
-Stödprocessernas huvuduppgift är att ge stöd och resurser till huvudprocesserna, exempel på 
stödprocesser är underhålls- och informationsprocesser. 

 
-Ledningsprocessernas ansvar är att ta beslut över strategiska mål och genomföra 
förbättringar i organisationen. Revisionsprocesser och strategisk planering är exempel på 
ledningsprocesser. [14, s.45] 
      

      
Figur 1-Processer. [3] 
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2.9 Ständiga förbättringar 
 
PDCA  
För att hela tiden utvecklas och jobba mot att få en effektivare verksamhet ingår ständiga 
förbättringar som en del i ISO 9001:2015. Ett verktyg som används för att nå dessa 
förbättringar är PDCA-cykeln. PDCA står för Plan, Do, Check, Act och verktyget kan tillämpas 
på alla processer och på kvalitetsledningssystemet som helhet. [8]  
PDCA-cykeln kan i korthet beskrivas på följande sätt: 

Plan  
I planeringen så skall organisationen upprätta mål för ledningssystemet och dess processer. 
De skall undersöka vilka resurser som behövs för att uppnå resultat som överensstämmer 
med kundkrav och organisationens egna policyer samt identifiera och hantera risker och 
möjligheter i verksamheten genom t.ex. en SWOT-analys.  

Do 
I genomförandet så skall organisationen införa det som planerades i föregående fas.  

Check 
I uppföljningsfasen skall organisationen övervaka, och om möjligt, mäta processer och 
resulterande produkter och tjänster med utgångspunkt från policyer, mål och krav. Resultaten 
skall sedan rapporteras till ledningen.  

Act 
I förbättringsfasen skall organisationen vidta nödvändiga åtgärder baserat på resultatet i 
uppföljningsfasen för att öka prestandan och effektiviteten. [8] 

 
Figur 2 - PDCA-cykeln för kvalitetsledningssystem. [8] 

Ett riskbaserat tänkande och användning av PDCA-cykeln går hand i hand för en organisation 
som använder sig av ISO 9001:2015. Krav som ställs från ISO 9001:2015 är bland annat att 
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det ska finnas en tydlig struktur av ledningssystemet och användandet av PDCA-cykeln 
främjar detta.  

2.10 Utvärdering av prestanda 
 
En viktig del av ISO 9001:2015 är kapitel 9, som behandlar utvärdering av prestanda. 
Utvärdering av prestanda innebär att företaget tar beslut om vad som bör övervakas 
alternativt mätas, sedan fastställa vilka metoder som skall användas för att genomföra detta 
samt när det skall genomföras. Avslutningsvis skall resultaten analyseras och utvärderas. 
Utvärderingen skall analyseras med hjälp av de krav som finns inom organisationen samt från 
kundkrav. Ett av utvärderings huvudsyfte är att övervaka kundernas uppfattning om i vilken 
utsträckning deras behov och förväntningar har uppfyllts. [8] 

En viktig del av utvärderingen är intern revision. Den syftar till att med planerade intervall 
genomföra en analys av huruvida kvalitetsledningssystemet överensstämmer med 
organisationens egna krav samt kraven från ISO 9001:2015. Syftet är även att kontrollera hur 
kvalitetsledningssystemet har införts och underhållits på ett ändamålsenligt sätt.  
För att genomföra detta skall organisationen enligt 9001:2015 bland annat planera, upprätta, 
införa och underhålla ett revisionsprogram. Detta program ska innefatta frekvens, metod, 
ansvar, planeringskrav och rapportering. Organisationens måste välja revisorer och 
genomföra revisioner som säkerhetsställer att revisionsprocessen är objektiv och oberoende. 
[8] 

I utvärderingsskedet har högsta ledningen ett stort ansvar. Det är viktigt att ledningen är 
engagerad och skall med planerade intervall evaluera kvalitetsledningssystemet för att 
säkerhetsställa systemets lämplighet, verkan och att det överensstämmer med 
organisationens strategiska riktning. [8] 

2.11 Organisationens förutsättningar 
 
Kapitel 4 i ISO 9001:2015 hittas organisationens förutsättningar, en utav de ändrade kapitlen 
i den nya upplagan. Tidigare hette den “Ledningssystem för kvalitet”. För att kunna bli 
certifierade för ISO 9001:2008 låg fokus på dokumentering. I den nya upplagan av 
standarderna skiftar fokusen till att organisationen själva ska avgöra vilka frågor som är 
relevanta sett till syfte och strategiska beslut. Detta gör att organisationer kan tolka 
standarden lite olika beroende på deras verksamhet för att uppnå resultat. De frågor som 
standarden behandlar är både externa och interna, och har även ett tydligt krav på 
omvärldsbevakning. [7]  

De kraven som finns under kapitel 4 är: 
4.1 Att förstå organisationen och dess förutsättningar 
4.2 Att förstå intressenters behov och förväntningar 
4.3 Att bestämma kvalitetsledningssystemets omfattning 
4.4 Kvalitetsledningssystemet och dess processer [7]. 

Under dessa krav finns förklaringar för hur organisationen ska gå tillväga för de ska uppnås.  
Punkt 4.1 behandlar vikten av förståelsen om organisationen, att organisationen ska övervaka 
och granska information om externa och interna frågor. Exempel på interna och externa 
förutsättningar är sociala och ekonomiska sammanhang, konkurrensmässiga samt 
marknadsrelaterade. Interna förutsättningar avser organisationens värderingar, kunskap och 
prestanda. [7] 
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Punkt 4.2 redogör för intressenters påverkan, att ständigt kunna erbjuda produkter och 
tjänster som uppfyller kundkraven. Här ska organisationen bestämma vilka intressenter och 
krav som är relevanta för kvalitetsledningssystemet. [7] 

Punkt 4.3 beskriver hur en organisation ska hantera avgränsningar och tillämpningar för 
kvalitetsledningssystemet. Denna punkt kopplar även in de tidigare punkterna för att kunna 
fastställa omfattningen av kvalitetsledningssystemet. [7] 
 
Punkt 4.4 avhandlar hur en organisation ska hantera kvalitetsledningssystemet genom att 
ständigt underhålla och förbättra processer och dess samverkan enligt de kraven som finns i 
standarden. [7]  

2.12 Ledarskap 
 
I den nya utgåvan av standarden har kapitlet “Ledningens representant” ändrats till 
“Ledarskap” där fokusen har skiftat från att ledningen tidigare har utsett en ansvarig person 
för standarderna till att ledningen har ansvaret och inte bara en individ. I den nya standarden 
krävs det mer delaktighet och engagemang från ledningens sida. I standarden finns kraven på 
hur ledningen ska agera gentemot standarden. I delkapitel 5.1 och 5.1.1 i standarden finns de 
allmänna kraven. 
 
“Högsta ledningen ska tydligt visa ledarskap och åtagande i fråga om 
kvalitetsledningssystemet genom att: 

a)  ta ansvar för kvalitetsledningssystemets verkan; 

b)  säkerställa att kvalitetspolicy och kvalitetsmål är upprättade för kvalitetsledningssystemet och är 

fören- liga med organisationens förutsättningar och strategiska inriktning; 

c)  säkerställa att kvalitetsledningssystemets krav integreras i organisationens verksamhetsprocesser; 

d)  främja ett processinriktat arbetssätt och riskbaserat tänkande; 

e)  säkerställa att kvalitetsledningssystemet ges nödvändiga resurser; 

f)  kommunicera betydelsen av att kvalitetsarbetet leds och styrs på ett väl fungerande sätt och att 

kraven i kvalitetsledningssystemet uppfylls; 

g)  säkerställa att kvalitetsledningssystemet uppnår avsett resultat; 

h)  engagera, leda och stödja personer så att de bidrar till ett väl fungerande kvalitetsledningssystem; 

i)  främja förbättring; 

j)  ge stöd till andra relevanta ledande befattningshavare så att de tydligt utövar sitt ledarskap på ett 

sätt som är lämpligt inom deras ansvarsområden. “ [7] 

I delkapitel 5.1.2, kundfokus fokuserar standarden på hur ledningen ska agera gentemot 
kundkraven. 

“Högsta ledningen ska tydligt visa ledarskap och åtagande i fråga om kundfokus genom att säkerställa 

att: 

a) det avgörs vilka kundkrav och författningskrav som är tillämpliga, att de förstås och ständigt 

uppfylls; 

b)  risker och möjligheter som kan påverka produkters och tjänsters överensstämmelse med krav samt 

för- mågan att förbättra kundtillfredsställelsen bestäms och hanteras; 

c)  fokus på att förbättra kundtillfredsställelsen upprätthålls. “[7] 

Delkapitel 5.2 berör standarden hur ledningen ska hantera policyn i organisationen bland 
annat upprättande av kvalitetspolicy och kommunikation av kvalitetspolicy. 
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“Högsta ledningen ska upprätta, införa och underhålla en kvalitetspolicy som: 

5.2.1 Upprättande av kvalitetspolicy 

a) är anpassad till organisationens syfte och förutsättningar samt stöder dess strategiska inriktning; 

b) ger ett ramverk för att sätta kvalitetsmål; 

c)  innefattar ett åtagande att uppfylla tillämpliga krav; 

d)  innefattar ett åtagande att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet. [7] 

5.2.2 Kommunikation av kvalitetspolicy 
Kvalitetspolicyn ska: 

a) finnas tillgänglig och underhållas som dokumenterad information; 

b) kommuniceras, förstås och tillämpas inom organisationen; 

c) i lämplig utsträckning vara tillgänglig för relevanta intressenter. “[7] 

Delkapitel 5.3 

“Högsta ledningen ska säkerställa att relevanta roller har tilldelats ansvar och befogenheter och att 

dessa är kommunicerade och förstås inom organisationen. 

Högsta ledningen ska tilldela ansvar och befogenhet för att: 

a)  säkerställa att kvalitetsledningssystemet uppfyller kraven i denna standard; 

b)  säkerställa att processerna ger avsedda resultat; 

c)  rapportera, särskilt till högsta ledningen, om hur kvalitetsledningssystemet fungerar och om 

möjligheter till förbättring (se avsnitt 10.1); 

d)  säkerställa främjande av kundfokus inom hela organisationen; 

e)  säkerställa att kvalitetsledningssystemets funktion bibehålls när ändringar av 

kvalitetsledningssystemet planeras och genomförs.” [7] 

2.13 Total Quality Management 
 
Total Quality Management, förkortas som TQM, är en internationell känd ledningsfilosofi. I 
“Kvalitet från behov till användning” av Bo Bergman och Bengt Klefsjö, har författarna försökt 
anpassa TQM till svenska förhållanden. De har namngett filosofin “Offensiv 
kvalitetsutveckling” som bygger och har sin grund i TQM. Filosofin fokuserar på “offensiv” 
som innebär att organisationer “aktivt förebygga, förändra och förbättra och inte 
kontrollera och reparera”. Ordet utveckling i “offensiv kvalitetsutveckling” menar författarna 
att kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete. Med hjälp av ledningssystemet “Offensiv 
kvalitetsutveckling” menar författarna att det är en helhet, att fokuset ser på både värderingar 
och arbetssätt men också ett verktyg för att kunna nå högre kundtillfredsställelse. 

För att kunna bedriva offensiv kvalitetsutveckling i en organisation krävs ett engagerat 
ledarskap. Ledningen måste fastställa sin syn på organisationens kvalitetsfrågor och förmedla 
denna till hela organisationen. Kulturen inom en organisation som använder sig av offensiv 
kvalitetsutveckling ska vila på en grund av värderingar som att sätta kunderna i centrum, 
basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta med ständiga förbättringar och skapa 
förutsättningar för delaktighet inom organisationen. [13 s.38–40] 

2.14 Lean production 
 
Lean production är en filosofi som utvecklades från “Toyota Production System (TPS)”. 
Filosofin utvecklades när “Taiichi Ohno”, som var Toyotas produktionschef, reste till USA för 
att studera hur de japanska företagen kunde konkurrera med de amerikanska företagen. Vid 
tiden då de japanska företagen fortfarande var under utveckling var Henry Fords företag det 
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bästa för masstillverkning, med deras sätt att producera bilar på löpande band med kort 
genomloppstid och hög effektivitet. [21] 

Efter studier av Ford’s sätt att arbeta kom “Taiichi Ohno” och Toyotas yngsta ingenjör “Eiji 
Toyota” fram till att Ford’s sätt att producera inte var lämplig att applicera för den japanska 
marknaden. Istället började de två att utveckla TPS. [20] 

TPS revolutionerade bilindustrin genom att implementera lean-filosofin i produktionen. 
Toyota lyckades reducera tiden det tar att massproducera bilar. På företaget Chrysler, som var 
en av de ledande tillverkarna under 80-talet, tillverkade en operatör 16 bilar per år medans 
hos Toyota tillverkade en operatör 56 bilar per år. [20] 

Målet med lean handlar om olika aktiviteter integrerade i produktionen där icke-värderande 
aktiviteter ska försökas reduceras eller elimineras. Exempel på reducering av icke-värderande 
aktiviteter är bland annat ha ett minimalt lager av råmaterial, få produkter i arbete (PIA) och 
ett färdigvarulager som inte överstiger behovet från kunderna. Lean-filosofin är bland annat 
baserad på att detaljer som ska vidare till nästa station ska vara “just in time” och ha en hög 
flödeseffektivitet. [20]  

2.15 Sex sigma
 
Sex sigma är en metod för att ständigt genomföra förbättringar i en organisation. Metoden 
utvecklades av Bill Smith på Motorola under 1980-talet och fick sitt genomslag när John F. 
Welch på General Electrics (GE) implementerade den i början av 1990-talet. Metoden 
utvecklades utifrån den japanska TQM-filosofin för att passa in i den amerikanska 
företagskulturen. Många amerikanska företag misslyckades med att implementera TQM i sina 
organisationer, men de som istället använde sig av sex sigma möttes av stora framgångar 
under 1990-talet. [19] 

Sex sigma är i huvudsak en metod för att lösa problem i befintliga processer genom att 
analysera aktuell processdata. För att göra detta utvecklade Motorola verktyget MAIC, som 
sedan GE utvecklade till DMAIC. DMAIC, Define, Measure, Analyse, Improve, Control; är de 
olika faserna som ingår i six sigma för att på ett strukturerat genomföra förbättringar.  
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Figur 3. De olika faserna i sex sigma (DMAIC). 

Sex sigma utvecklades ursprungligen baserat på statistisk analys för att minska variationer i 
processer, men idag har metoden även börjat användas inom områden där det finns begränsat 
med statistisk data. För att på ett framgångsfullt sätt implementera sex sigma i en 
organisation har flera olika utbildade inom området tagit fram olika aspekter som de ansett 
som viktiga. I “Six Sigma diplomacy - the impact of Six Sigma on national patterns of 
corporate culture”, av Cronemyr, Eriksson och Jakolini, jämför författarna olika forskares 
aspekter med sina egna slutsatser av implementering av sex sigma i en organisation. De 
aspekter som majoriteten av forskarna kommit fram till är engagerat ledarskap, stödja 
infrastruktur och användning av personal med rätt kompetens och utbildning. Dessa aspekter 
anses vara grunden för att kunna implementera sex sigma i en organisation. [19] 

2.16 SMED 
 
I en produktion kan det finnas krav på att producera olika typer av produkter i samma 
maskiner för att tillfredsställa kunders produktbehov. Detta kräver att maskinerna kan ställas 
om för att kunna producera olika varianter och för att produkterna ska motsvara de 
kravspecifikationer som finns. Denna omställning leder till avbrott i produktionen och medför 
en minskad lönsamhet för företaget. Tiden som det tar att göra omställningen benämns som 
ställtid. [21] 

För att minska ställtiden, och därmed minska lönsamhetsförlusten, utvecklade Shigeo Shingo, 
verksam inom utvecklingen av Lean production i Japan, en metod för ställtidsreducering. 
Metoden benämns som “SMED” och är en förkortning för “Single Minute Exchange of Dies”. 
Metoden utvecklades för att på ett systematiskt sätt analysera och reducera ställtider i en 
produktion. Syftet är att reducera ställtiderna till under 10 minuter, därav namnet. Grundidén 
med SMED är att reducera tidsförluster genom att göra så många ställaktiviteter som möjligt 
under tiden som maskinen är i drift, och förenkla de aktiviteter som kräver att maskinen ska 
vara avstängd. [22] 

Shingo delade upp metoden i fyra olika faser:  

1. Kartlägg vilka aktiviteter som ingår för att genomföra omställningen. 
Målet är att få en bra övergripande bild över vilka aktiviteter som ingår i 
omställningen. Detta kan nås genom att samla in data från intervjuer med operatörer 
och sedan bryta ned aktiviteterna.  
 

2. Separera inre och yttre ställ. 
Inre ställ är de aktiviteter som kräver att maskinen är avstängd. Yttre ställ är de 
aktiviteter som kan genomföras när maskinen fortfarande är i drift. 
 

3. Flytta inre ställ till yttre ställ.  
Genom att flytta inre ställ till yttre ställ minskar stopptiden för maskinen. Detta kan 
utföras genom att modifiera verktyg och ta bort vissa inställningar.  
 

4. Effektivisera alla inre och yttre ställ. 
Effektivisering av inre ställ kan genomföras med hjälp av förenklade metoder för 
montering, utföra flera aktiviteter samtidigt och förenkla verktyg.  
 
Effektivisering av yttre ställ kan genomföras med hjälp av att förenkla 
materialhanteringen, förenkla verktygshanteringen, minska avstånd i.e. eliminera 
onödiga gångsteg, och kontroll av verktyg. [22]  
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3 Metod  
 
För att nå upp till ett godkänt nuläge i förhållande till de krav som ställs bör organisationen 
i början av förändringsarbetet genomföra en nulägesanalys enligt Thorman och Yousef [3]. 
Nulägesanalysen bidrar till en ökad förståelse om organisationens läge där information om 
samtliga relevanta processer presenteras. Därefter bör det, med hjälp av nulägesanalysen, 
göras en GAP-analys för att få en bild över hur organisationen ligger till gentemot de nya 
krav som standarderna ställer. 

För att sedan klargöra vad som behöver förbättras i företaget krävs en GAP-analys där 
nuläget ställs mot kraven i ISO 9001:2015. Efter en genomförd GAP-analys där 
förbättringsområden har identifierats behöver Orkla House Care förslag på vilka områden 
som bör utvecklas vidare för att uppfylla kraven i standarden. 

För att kunna genomföra en nulägesanalys, GAP-analys och åtgärdsförslag presenteras här 
nedan de metoder som har varit nödvändiga för att kunna presentera ett trovärdigt 
resultat. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 

  Intervju Dokumentstudie Litteraturstudie Observationer 

Frågeställning 1 X X X X  

Frågeställning 2  X X   

Frågeställning 3    X  

Tabell 2: Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara studiens första frågeställning kommer kvalitativa intervjuer att genomföras 
med revisionsbolaget Qvalify och företagets processägare. Intervju med Qvalify kommer att 
vara i form av telefonintervju. Intervjuerna med processägare kommer att bedrivas på plats 
hos företaget och frågorna kommer att vara utformade utifrån rekommendationer från 
handledare och revisionsföretag. Observationer kommer också att genomföras på plats hos 
företaget, där enklare frågor ställs till operatörer i produktionen. Observationernas syfte är att 
få en förståelse för hur processerna fungerar och identifiera problem som operatörerna och 
företaget upplever i produktionen.   

Utöver kvalitativa intervjuer och observationer, kommer även dokumentstudier att 
genomföras. Dokumenten som kommer studeras är resultat från tidigare revisioner och 
processdokument som tillhandahålls av företaget. Resultatet från detta kommer bli en 
nulägesanalys. 

För att besvara studiens andra frågeställning och ta fram en gap-analys så kommer 
dokument- och litteraturstudier att genomföras och analys från resultatet från den första 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 
 

 

21 

frågeställningen. Studierna som skall studeras är ISO 9001:2015, analyser från tidigare 
examensarbeten och nulägesanalysen som tagits fram i studiens första frågeställning.  

För att besvara studiens tredje frågeställning angående vilka områden i företaget som bör 
utvecklas för att nå de nya standardkraven, kommer litteraturstudie att genomföras. 
Litteraturen som skall studeras kommer bland annat vara kopplad till offensiv 
kvalitetsutveckling. Dokument från revisionsföretaget Qvalify kommer också att användas 
som stöd.  

3.2 Val av studie 
 
För att bestämma en eller flera metoder som ska användas under arbetets gång krävs det 
kunskap om vad för slags information som behövs för att ha möjlighet att svara på 
frågeställningarna. Enligt R.Patel och B.Davidson kan det förenklas till två metoder, 
kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvantitativ undersökning innebär att inriktning sker mot 
så kallade hårddata, alltså datainsamlingen och statistiska bearbetningsanalyser. Kvalitativa 
undersökningar innebär att fokus läggs på mjuka data, exempel på kvalitativa undersökningar 
är intervjuer och tolkande analyser. De frågor som författarna bör ställa för att förstå när och 
vilken slags undersökning som ska göras, “Var? Hur? Vilka är skillnaderna”, dessa frågor 
kännetecknas som kvantitativa undersökningar. Medans frågor som, “Vad är detta?” och 
problemet är att försöka förstå människors upplevelser bör kvalitativa undersökningar 
användas. För att kunna avgöra vilka av dessa två metoder som bör användas beror på 
författarnas frågeställningar. [15] 

3.3 Genomförande av studie 

3.3.1 Kvalitativt inriktad forskning 
 
Som tidigare nämnts fokuserar kvalitativt forskning på “mjuka” data, i form av intervjuer, 
observationer, dokumentstudie samt litteraturstudie [15 s.14]. Dessa former av metoder 
ansågs lämpligast för att kunna besvara frågeställningarna och syftet med avhandlingen.  

Första Intervjun genomfördes med Carina Björsell på Qvalify för att främst få råd om hur 
frågeställningarna bör ställas vid observationer och intervjuer på företaget. Målet med 
intervjun var att få svar på vilka frågor som bör ställas för att vara relevanta med avseende på 
avhandlingens frågeställningar. Resterande intervjuer genomfördes med processägare, 
produktionsledare och kvalitetstekniker med hänsyn till avhandlingens syfte.  

Observationer genomfördes i produktionen där syftet var att få ta del om personalens rutiner, 
erfarenheter och även deras tankar kring hur verksamheten fungerar. Observationen var ett 
komplement till dokumentstudie och intervjuer, för att tydligare förstå och hitta gapet som 
finns mellan produktionen kontra ISO 9001:2015. 

3.3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen var uppdelad i två kategorier, primär- och sekundärdata, för att tydliggöra 
vilka metoder som användes för att få fram informationen.  

3.3.2.1 Primärdata 

Primärdata är den information som forskaren själv samlar in och tolkar i samband med ett 
forskningsarbete. Exempel på metoder för att förvärva information är enkätundersökningar, 
intervjuer samt observationer. I detta arbete har både observationer och intervjuer använts 
som metoder för att anskaffa primärdata. [15] 
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3.3.2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som redan existerar och som andra personer har samlat in samt 
analyserat. Fördelar med sekundärdata är att det oftast är tidsbesparande och att 
informationen ibland kan ge tips om hur en undersökning bör genomföras. Exempel på 
sekundärdata är kurslitteratur, vetenskapliga artiklar, rapporter och tidigare examensarbeten. 
[15] 

3.3.3 Litteratur- och dokumentstudie 
Kvalitetsledningssystem och ISO-standarder är något som endast nämnts under utbildningen 
på högskolan, därför krävdes en djupare förståelse av området för att kunna genomföra 
arbetet. För att ta del av denna information krävdes det studier av kurslitteratur, ISO-
standarder, rapporter och gamla examensarbeten.  

3.3.3.1 ISO-standarder  

För att förstå sig på ISO 9001 studerades kravdokument för ISO 9001:2008 och 9001:2015. 
Dessa dokument tillhandahålls av SIS och är de officiella dokumentationerna som företag 
använder sig av vid utformning av ledningssystem enligt ISO 9001. Dokumenten hämtades 
från SIS databas hos E-nav via Jönköpings Universitys databas.  

3.3.3.2 Revisionsrapporter 

Utöver granskning av de officiella kraven så har även underlag från Qvalify studerats. 
Eftersom Qvalify har genomfört föregående revision och kommer genomföra 
certifieringsrevisionen mot ISO 9001:2015 så är input från deras revisorer viktiga att ta med i 
beaktning. Dokument från Qvalify är föregående revisionsrapport och en utformad checklista 
som företag kan följa för att certifiera sig mot ISO 9001:2015. Dessa dokument tillhandahålls 
av Carina Björsell på Qvalify samt Niklas Claesson på Orkla House Care AB.  

3.3.3.3 Kurslitteratur 

Kurslitteraturen som använts i arbetet har främst tillhandahållits av Jönköping Universitys 
bibliotek där möjlighet till kortare lån har funnits. Kurslitteraturen har främst varit kopplad 
till kvalitets- och projektledningskurser. Även nätbaserad kurslitteratur har använts från 
andra högskolor för att få en bredare bild och synsätt. Kurslitteraturen har legat till grund för 
det teoretiska ramverket.  

3.3.3.4 Tidigare examensarbeten 

De tidigare examensarbeten som använts har funnits tillgängliga på Jönköping Universitys 
databas Primo. De examensarbeten som använts har haft en liknande problemformulering 
och syfte, därför har de fungerat som ett bra stöd där vissa modeller har kunnat tillämpas i 
detta arbete. Förslag på vidare forskning från tidigare examensarbeten har dessutom hjälpt 
till att hitta ett angreppssätt för arbetet.   

3.3.4 Kvalitativa intervjuer 
 
Kvalitativa intervjuer, enligt R.Patel och B.Davidson, har alltid en låg grad av strukturering. 
Det betyder att frågorna som ställs ger en frihet till personen som blir intervjuad att kunna ta 
sin tid och svara med egna ord. Det kan finnas olika tillvägagångssätt när kvalitativa 
intervjuer genomförs. Ett exempel är standardiserade intervjuer som innebär att antingen 
ställs frågeställningar i en bestämd ordning eller i den ordningen som passar in bäst under 
intervjuns gång. Dessa två metoder kan delas upp i två olika grenar; hög grad av 
standardisering och låg grad av standardisering. Ett annat exempel är semistrukturerade 
intervjuer, där intervjuaren har utformat en lista med olika teman som skall tas upp under 
intervjuns gång. Ordningen på frågorna kan vara bestämd, det är dock inte nödvändigt att den 
följs då intervjupersonen har en hög grad av frihet att utforma sina tankar och svar. Detta gör 
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att under en fråga kan intervjupersonen ha svarat på ytterligare frågor som ännu inte har 
ställts.  
I boken “Forskningsmetodikens grunder” menar författarna att syftet med kvalitativa 
intervjuer är att “upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. 
den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen.” [15, s.82]  
Detta betyder att det finns inget rätt eller fel svar, detta innebär även att en kvalitativ intervju 
har en natur av induktiv eller abduktiv arbetssätt. [15, s.81–83] 

De intervjumetoder som har använts under avhandlingens gång har varit en blandning utav 
hög och låg grad av standardiserade intervjuer. Under intervjuerna har frågorna ställts efter 
en bestämd ordning, men intervjupersonerna har haft en frihet att utforma sina svar, därför 
har det fallit naturligt att forskarna ställt följdfrågor som inte funnits med på 
intervjumaterialet. Detta kan kopplas till semistrukturerade intervjuer med en blandning utav 
både hög och låg grad av standardisering. 

Intervjuerna genomfördes på Qvalify och Orkla House Care. Detta gjordes för att komplettera 
dokumentstudier och för få att en tydligare bild över nuläget och gapen som finns med hänsyn 
till ISO 9001:2015. Intervjuerna genomfördes i fyra olika omgångar, första med Carina 
Björsell från Qvalify. Resterande intervjuer genomfördes med fabrikschef, produktionsledare 
och kvalitetstekniker. Samtliga intervjuer spelades in för ökad validiteten och reliabilitet. 
Intervjufrågorna för alla tillfällen finns i bilagorna 2 och 3. 

3.3.4.1 Intervju med Carina Björsell, Qvalify 

Intervjun med Carina Björsell genomfördes över telefonsamtal då hon ej hade möjlighet att 
planera in ett personligt möte på grund av fullbokning. Målet med intervjun var att få råd om 
vilka frågor som bör ställas under en observation och vad som borde tas med i beaktning när 
en observation av processer utförs. Även frågor om vad de ansåg, som ett revisionsbolag, 
generellt är svårast för en verksamhet när de ska ta steget till en ny certifiering. 

Med hänsyn till forskarnas kunskap om ämnet, ansågs intervjun med Carina Björsell vara 
högst relevant till studien med hennes kunskap och erfarenhet inom ämnet. Detta gav 
perspektiv om hur ett revisionsbolag agerar under en revision, vilka frågor som ställs och vad 
de undersöker under en observation.  

Karaktären av intervjun var utav en hög grad av standardisering då frågorna var ställda i en 
bestämd ordning men det dök även upp följdfrågor som kunde ge intervjupersonen mer frihet 
att svara på frågorna. (se bilaga 2) 

3.3.4.2 Samtal med Kvalitetschef och Kvalitetstekniker 

För att verifiera och få hjälp med egenbedömningen genomfördes samtal med tillförordnad 
kvalitetschef samt kvalitetstekniker. Egenbedömningen analyserades rad för rad där 
personerna i fråga fick svara på över huruvida de tycker att hela verksamheten (inte bara 
produktionsavdelningen) låg till gentemot kraven. Samtalet pågick i ungefär två timmar, 
under samtalets gång markerades alla krav med olika färger beroende på grad av uppfyllande 
med hjälp av kvalitetschefen och teknikerns kunskap inom områdena. De områden som de 
identifierade som produktionsrelaterat noterades för att sedan bearbetas vidare under 
intervjuer med processägare och observationer. 

Samtalets karaktär var en blandning mellan en hög och låg grad av standardisering, där 
samtalet utgick ifrån kraven från ISO-standarden. Personerna i fråga fick svara på hur de låg 
till och argumentera för varför de ansåg att företaget antingen uppfyllde kraven eller ej.  
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3.3.4.3 Intervju med processägare, Orkla House Care AB 

Tre intervjuer genomfördes på Orkla House Care, deltagarna var produktionschef och två 
arbetsledare. Målet med intervjun var att få information över deras kunskap om ISO 
9001:2015 och för att få information om processerna i produktionen. 

För att få fram relevant information formulerades frågorna utifrån kraven från standarden 
där frågorna ställdes till respektive processägare. Intervjufrågorna bestod av 37 stycken 
nedskrivna frågor, se bilaga 3. Under intervjuernas gång uppstod även delfrågor. Intervjuerna 
pågick mellan 30–50 minuter vardera som spelades in för att kunna analyseras och 
transkriberas i efterhand. 

Intervjuerna analyserades i efterhand för att se över vad processägarna svarade och jämföra 
det med kraven i standarden för att utvärdera om produktionsavdelningen uppfyller kraven. 
Karaktären av intervjuerna var en blandning av hög och låg grad av standardisering. 

3.3.5 Observationer och surveyundersökning 
 
Observationer är användbara i situationer som berör beteenden och händelseförlopp i en 
vardaglig process. [16 s.91–98] Enligt R.Patel och B.Davidson är kanske den allra främsta 
användningen av observationer i samband med explorativa undersökningar. Den information 
och kunskap fås fram genom att tillämpa observation i undersökningar lägger då grunden till 
vidare studier och metoder. Det finns två typer av observationer, strukturerad och 
ostrukturerad. Strukturerad observation innebär att det finns en tydlig bild av vilket 
problemområde som ska studeras, och kan utefter det förbereda matriser och 
observationsscheman för att underlätta informationsinhämtningen. Ostrukturerad 
observation är också en förberedd observation men har som mål att samla in “all” 
information. Detta i syfte att identifiera problem i det observerade området. 

Enligt R.Patel och B.Davidson ” innebär survey att man gör en undersökning på en större 
avgränsad grupp med hjälp av t.ex. ett frågeformulär eller en intervju. [15, s.56]”  

De frågor som ställs vid surveyundersökningar ska vara av en generaliserbar karaktär. Det 
resultat som ska framkomma av undersökningen är huruvida de gäller för alla individer. 
Population innebär att det är en större avgränsad grupp som är intressanta att undersöka. För 
att ha en hög validitet och reliabilitet i undersökningen krävs det att beskrivningen över vem 
eller vilka som undersöks, det ska alltså inte råda någon tvekan om vem som tillhör 
populationen eller ej. [15, s.56] 

Ett stickprov görs om det inte finns möjlighet att undersöka hela populationen, det genomförs 
genom att ett slumpmässigt urval sker och undersöker detta. Detta representerar då hela 
populationen förutsatt att urvalet har genomförts på ett korrekt sätt. [15, s.56] 

Målet för de observationer och surveyundersökningar som gjordes på Orklas House Care AB 
var att studera all personal på produktionsavdelningen. Detta kallas för population, men 
möjligheten att göra en undersökning på all personal var inte möjligt då tiden var en 
bristvara. Istället gjordes ett slumpmässigt urval så kallad stickprov på populationen, 
undersökningen gjordes med stöd av observationer och intervjufrågor. 

Två observationer genomfördes på Orkla House Care, vid första observationen av företaget 
användes ostrukturerad observation. Syftet med observationen var att identifiera 
problemområden och ta fram underlag för att utforma intervjufrågor till företagets 
processägare. Observationerna förbereddes med att ett antal öppna frågor framställdes. Detta 
för att få någon form av struktur på observationerna samtidigt som det gavs möjligheter för de 
intervjuade att kunna svara fritt. Målet var att få fram information genom att göra stickprov 
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med operatörer för att se om problemen var genomgående eller om bara vissa operatörer 
upplevde dem. Varje samtal under observationen tog mellan 3–10 minuter. 

Efter den första observationen analyserades resultaten för att hitta problem som enligt 
operatörerna var frekventa och/eller allvarliga. Dessa resultat användes sedan vid utformning 
av intervjufrågor till företagets processägare för att se om problemen var genomgående i hela 
organisationen. 

Den andra observationen genomfördes efter intervjuerna och var utformad som en 
strukturerad observation. Vid den andra observationen gjordes ett till stickprov med 
operatörerna, denna gång med andra operatörer som inte deltog i första stickprovet. I 
intervjuerna erhölls underlag om hur situationen på företaget var ur ledningens perspektiv. 
Med hjälp av underlaget utformades frågor till operatörerna för att undersöka om ledningens 
uppfattning stämde överens med operatörernas syn på nuläget. Eftersom operatörernas 
kunskap om området var varierande utformades frågorna utifrån en grundläggande karaktär. 
Samtalen under den andra observationen tog mellan 4–8 minuter. 

 3.3.6 Egenbedömning 
 
För att få en inblick i hur nuläget såg ut i jämförelse med ISO 9001:2015 på Orkla House Care 
AB genomfördes en egenbedömning. Egenbedömningen syftar till att värdera hur företaget 
ligger till i förhållande till rådande krav från ISO-standarden. Mallen som användes vid 
utformning av egenbedömningen baserades på en mall från examensarbetet 
“Övergångsprocessen till ISO 9001:2015: Metoder och hjälpverktyg inför skiftet till ISO 
9001:2015” skriven av Philip Thorman och Adnan Yousef. Thorman och Yousef utformade en 
teoretisk mall på hur en egenbedömning kan se ut vid värdering mot ISO 9001:2015 och 
ansåg att den kunde tillämpas i ett verkligt fall.  

Mallen innehåller tre olika alternativ på hur väl företaget uppfyller kravet som presenteras.   

1 = Uppfyller inte 

kravet. 

2 = Uppfyller delvis 

kravet. 

3 = Uppfyller 

kravet. 

Ej tillämpbar 

inom 

produktionen 

 

● 1 = Uppfyller inte kraven  
Organisationen uppfyller inte kravet som ställs från ISO 9001:2015. 

● 2 = Uppfyller delvis kravet 
Organisationen uppfyller delar av kravet. T.ex. ökade resurser skulle kunna 
åstadkomma att kravet uppfylls.  

● 3 = Uppfyller kravet 
Organisationen uppfyller hela kravet som ställs från ISO 9001:2015.  

● Ej tillämpbar inom produktion 
Kravet går inte att tillämpa inom produktionsavdelningen. 

I mallen ingår det fyra kolumner för varje krav.  

Kapitel Krav Grad av uppfyllande Kommentar 

 

● Kapitel 
Beskriver vilket kapitel i ISO 9001:2015 som kravet är placerat under. 

● Krav 
Kravet redogörs utifrån ISO 9001:2015.  
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● Grad av uppfyllande 
 Organisationens uppfyllnadsgrad av kravet presenteras utifrån de 3 olika 
alternativen.  

● Kommentar 
Eventuella kommentarer kring varför kravet uppfylls eller varför 
organisationens processer inte motsvarar kravet.    

 
För att genomföra bedömningen så användes resultat från samtliga metoder som 
underlag.  

3.3.7 GAP-analys 
 
Som hjälpmedel för att identifiera vilka brister företaget har i förhållande till kraven i ISO 
9001:2015 har en gap-analys använts. Gap-analysen syftar till att illustrera de gap som finns 
mellan företagets nuläge och kraven i ISO-standarden. Analysen genomfördes med underlaget 
från egenbedömningen som grund där de krav som markerades som gula eller röda var de gap 
som identifierades. 
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4 Nulägesbeskrivning 
 
För att besvara frågeställning 1 och bestämma nuläget i produktionens huvudprocesser 
användes fyra metoder för att jämföra skillnaderna och likheterna. De fyra metoderna var 
samtal med kvalitetschef och kvalitetstekniker, intervjuer med processägare, 
observation/survey och en modell för egenbedömning.  

Med hjälp av kvalitetschef och kvalitetstekniker identifierades de avsnitten i ISO 9001:2015 
som var relevanta för utvärdering inom produktionen. 

Intervjuer med processägare gav författarna en detaljerad överblick över hur bra kunskap 
ledningen hade över deras processer med hänsyn till kraven i ISO-standarden. Svaren från 
processägarna var inte samstämmiga, delar av frågorna besvarades med varierande 
information om hur företaget verkligen arbetade med processerna. För att undersöka hur 
processerna i själva verket fungerade jämfördes svaren, och svar med likartat innehåll 
betecknades som det faktiska arbetssättet. För de svar där alla processägare hade olika 
uppfattningar om processen valdes svaret som kom från personen med det yttersta ansvaret, i 
detta fall produktionschefen. Anledningen till detta var att produktionschefen, enligt 
organisationsschemat, bör ha bäst överblick av processerna och det bör ligga i 
produktionschefens intresse att vara insatt i processerna då hen har det yttersta ansvaret att 
de fungerar. (se bilaga 3) 

Observationerna kunde påvisa operatörernas kunskap inom området och även inhämta deras 
åsikter kring vissa frågeställningar. Frågornas syfte var att undersöka om verkligheten stämde 
överens med processägarnas uppfattning. På första frågan svarade samtliga 10 som deltog i 
stickprovskontrollen att de vet vad de ska göra om något oförutsett skulle inträffa på deras 
station. (se bilaga 4)  

Den andra frågan berörde huruvida operatörerna känner att de fått en bra utbildningsgrund 
att stå på för att själva kunna lösa problem på respektive station. Här svarar 30% att de inte 
anser att de fått en tillräcklig utbildning. Resterande 70% anser att deras utbildning givit dem 
goda förutsättningar för att kunna genomföra sina uppgifter och lösa uppkomna problem.  

Den tredje frågan utforskade om operatörerna anser att det saknas dokument eller 
information på respektive station. Här anser 70% av de tillfrågade att stationerna är 
kompletta. 30% anser att de saknar dokument eller information. Det genomgående svaret 
som erhölls vid följdfrågan “vad saknas?” var bilder och illustrationer som tydliggör hur 
produkten ska se ut.  

På den fjärde frågan, som undersökte huruvida det är ordning och reda på stationerna eller ej, 
svarade samtliga tillfrågade att de ansåg att det var bra ordning på stationerna i produktionen.  

Den sista frågan utredde om operatörerna känner till produktionens kvalitetsmål och 
kvalitetspolicy. Här svarade 60% att de känner till kvalitetsmålen och kvalitetspolicyn. 40% 
svarade att de inte känner till målen och policyn. En av operatörerna som tillfrågades kunde 
dessutom uppvisa målen i en pärm på stationen. Målen och policyn skall kommuniceras ut till 
all personal, men denna information hade inte förmedlats till alla operatörer som därför inte 
hade kunskap om det.   

De kapitlen för egenbedömning som inte hade gjorts med kvalitetschef och kvalitetstekniker 
fylldes i efter analys av alla metoder. Genom att analysera alla dokument och svar från 
observationer och intervjuer kunde en röd tråd följas. Med hjälp av denna data ansåg 
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författarna att modellen för egenbedömningen kunde fyllas i med en korrekt värderad grad av 
uppfyllnad. 

Med hjälp av modellen för egenbedömningen kunde författarna färdigställa resultaten för 
grad av uppfyllnad med stöd från data som samlades in genom analysen av metoderna. 
Författarna kunde även argumentera för varför de grader av uppfyllnad var värderade som de 
var. Det gavs kommentarer för varje krav i ISO-standarden som senare skulle användas för att 
göra en GAP-analys.  

4.1 Sammanfattning av nulägesbeskrivning 
 
Efter de olika metoderna och egenbedömning fick författarna fram en sammanställning över 
nuläget i produktionen. Sammanfattningsvis, uppfyller produktionsavdelningen en hel del 
krav för att kunna certifiera sig (om certifieringen bara hade gjorts på 
produktionsavdelningen). Det som har analyserats i teorin och under genomgång av 
metoderna är att flera avsnitt i standarden beror på varandra, till exempel för att jobba med 
processinriktning, inkluderar detta riskbaserat tänkande och även organisationens 
förutsättningar. Det som kommer tas upp i sammanfattning är kopplingar till de områden i 
teorin som berör avsnitten i ISO-standarden. För en mer detaljerad nulägesbeskrivning i 
hänvisas till bilaga 5. 

4.1.1 Riskbaserat tänkande:  
 
Företaget har ett system för att motverka mänskliga misstag och att defekta produkter 
kommer ut till kund. Företaget använder sig utav kontroller i processen, första- och 
sistabitskontroller och timkontroller. Förstabitskontroll innebär att när en ny serie av 
produkter tillverkas, kontrolleras de första bitarna för att se att det överensstämmer med de 
måtten som finns angivna i kontrollinstruktionen och tillverkningsordern. Sedan görs 
timkontroller där varje timme görs en slumpmässig kontroll för att se om produkterna är 
inom toleransgränser. Till sist görs en sistabitskontroll på serien, där operatören kontrollerar 
de sista bitarna för att granska om serien är godkänd för utskick till lager eller kund. Om det 
skulle ske en avvikelse i någon av dessa kontroller, kontaktas stödavdelningar, t.ex. 
kvalitetsavdelning om det är kvalitetsproblem, eller underhållsavdelningen om det är 
maskinproblem. 

Det företaget brister på som författarna anser, men som egentligen inte är ett specifikt krav i 
standarden är riskanalyser på processerna. I standarden står det inte specifikt att det ska 
göras riskanalyser, men för att kunna styrka att företaget jobbar med riskbaserat tänkande, 
och även för företagets egna skull för att ha koll på vilka risker och möjligheter det finns i 
deras processer bör detta utvärderas. 

4.1.2 Processinriktning: 
 
Företaget har kartlagt sina processer och hur de samverkar med varandra, ett flödesschema 
har gjorts och lagts in i ledningssystemet där det finns tillgängligt för alla. I teoriavsnittet 
beskrivs vad som menas med processinriktning, enligt teorin så behövs ett antal parametrar 
bestämmas för att veta vad för slags process det är och det anser författarna att företaget har 
gjort. Företaget har även bestämt mätetal för att kunna bedöma hur väl processerna når 
målen, de har även bestämda kontroller i processerna för att nå upp till avsett resultat. 

4.1.3 Ständiga förbättringar:  
 
Företaget har dokumenterad information i sitt interna system ADD som beskriver hur arbetet 
med ständiga förbättringar ska genomföras. I informationen framgår det bland annat att 
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företaget ska använda sig av PDCA-cykeln. Företaget har inplanerade möten som t.ex. 
produktionsmöte minst en gång i månaden där bland annat utvecklingsprojekt och tekniska 
problem ska tas upp. Genom intervjuer med både ledning och anställda framgick det dock att 
det inte sker något arbete kopplat till ständiga förbättringar inom produktionsavdelningen. 
Anledningen till detta var främst resursbrist. I dagsläget finns det ingen som har tid att 
genomföra större förbättringsarbeten. Planer finns att i framtiden påbörja arbetet med 
förbättringar igen.  

4.1.4 Utvärdering av prestanda: 
 
Företaget utvärderar i dagsläget de processer som ingår i produktionen. Utvärderingen sker 
genom ett internt system där OEE-tal för processerna dokumenteras, utvärderas och sparas. 
Dokumentationen sker både automatiskt och manuellt beroende på typ av maskin. Även 
prognos och utfall från processerna dokumenteras och utvärderas.  

För att utvärdera kvalitetsledningssystemet använder sig företaget av intern revision. I 
intervjuerna framgick det dock att företaget har problem med efterlevnad och uppföljning av 
interna revisioner.  

4.1.5 Organisationens förutsättningar: 
 
De avsnitt som berör organisationens förutsättningar i standarden anser författarna att 
företaget har uppnått en del krav. Det som företaget brister på är att underhålla och utvärdera 
sina processer. Det som menas här kan vara interna revisioner, företaget genomför interna 
revisioner och har en plan över hur det ska göras, dock har det uppfattats under analys av 
metoderna att företaget har problem med uppföljning av interna revisioner. Vid maskinella 
ändringar för att nå upp till avsett resultat, dokumenteras detta inte ner. Det ges heller inga 
förutsättningar för att jobba med förbättringsarbeten och att förbättra 
kvalitetsledningssystemet. 

4.1.6 Ledarskap:  
 
Ledningen har ett krav på sig enligt ISO-standarden att kommunicera ut kvalitetsmålen och 
kvalitetspolicyn. Vid observation och survey framgick det att alla anställda inte har kunskap 
om kvalitetsmålen och kvalitetspolicyn. Ledningen ska också främja förbättringsarbeten och 
engagera samt stödja anställda, detta fungerar inte i dagsläget. När anställda kommer med 
förslag sker det inget vidare arbete med att utvärdera och genomföra förslag. Detta beror på 
resursbrist inom företaget. 
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5 Analys 
 
Kapitlet besvarar avhandlingens andra frågeställning genom en GAP-analys av resultatet från 
egenbedömningen. Genom att analysera nuläget kunde gap identifieras mellan kraven från 
ISO 9001:2015 och nuläget med hjälp av de olika graderingarna av uppfyllnad. De som är 
färglagda med gult och rött är det som fokuseras i detta avsnitt där författarna presenterar vad 
som saknas för att uppnå kraven. 

 
De avsnitten i kravstandarden som fokuseras på i analysen är först och främst de avsnitten 
som bestämdes i samråd med kvalitetschef och kvalitetstekniker. Avsnitten var följande:  
 

Avsnitt Kapitel 

5.1.1 Allmänt 

8.1 Planering och styrning av verksamhet 

8.5.1 Styrning och kontroll vid framställning av produkter och utförande av 
tjänster 

8.5.2 Identifikation och spårbarhet 

8.5.4 Bevarande 

8.5.6 Styrning och kontroll av ändringar 

8.6 Frisläppning av produkter och tjänster 

8.7 Styrning och kontroll av avvikande processresultat 

8.7.2 Organisationen ska bevara dokumenterad information 

Tabell 3 - Bestämda avsnitt i ISO 9001:2015 i samråd med företaget. 
För en mer detaljerad beskrivning av varje avsnitt, se bilaga 5. 
 
Dessa områden ansåg företaget var det viktigaste att få svar på, men för att få en komplett bild 
av produktionsavdelningen lade författarna till ytterligare avsnitt i samverkan med 
handledare. De avsnitten som lades till var de avsnitten som författarna ansåg att de hade 
tillräcklig med information och kunskap för att värdera kraven, med hjälp av de olika 
metoderna. Resterande avsnitt som inte analyserades, sållades bort på grund av otillräcklig 
med information, tidsbrist eller ej lämplig att tillämpa i produktionsavdelningen. 
 

I analysen av gapen kunde ett flertal områden identifieras som var orsaken till bristande 

uppfyllnad av krav. Det som presenteras i avsnittet är en sammanfattning av de områdena 

som författarna anser vara skälen till varför kraven inte uppfylls. Avsnitten i kraven har 

kopplats ihop med de teorier författarna har presenterat tidigare. För en mer detaljerad analys 

av varje krav hänvisas till bilaga 6. 
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5.1 Ständiga förbättringar: 
 

Avsnitt Kapitel 

4.4.1 (h) Kvalitetsledningssystemet och dess processer (Organisationens 
förutsättningar) 

5.1.1 (e,h,i) Allmänt (Ledarskap) 

6.1 (d) Åtgärder för att hantera risker och möjligheter (Planering) 

7.3 (c) Medvetenhet (Stöd) 

9.1.3 (g) Analys och utvärdering (Utvärdering av prestanda) 

9.3.2 (f)) Allmänt (Ledningens genomgång) 

9.3.3 (a) Resultatet av ledningens genomgång (Ledningens genomgång) 

10.3 Ständig förbättring (Förbättringar) 

Tabell 4 - Bristfälliga avsnitt för ständiga förbättringar.  

För en mer detaljerad beskrivning av varje avsnitt, se bilaga 5. 

 

En anledning till bristande uppfyllnad av krav i avsnitten är bristfälligt arbete med ständiga 

förbättringar. Företaget har inget förbättringsarbete i processerna och ett skäl till det är, enligt 

företaget, resursbrist. De anställda ges inget utrymme för att driva och genomföra 

förbättringsarbeten och har därmed svårt att påverka sitt arbete, vilket är en viktig del för en 

bra arbetsmiljö. Företaget har tidigare använt sig av en förbättringsgrupp vars syfte var att 

planera och genomföra förbättringar, men efter uteblivna resultat lades förbättringsgruppen 

ner. Företaget jobbar nu med en plan på att införa förbättringsarbeten i verksamheten, hur 

detta ska genomföras är i dagsläget oklart. Avsnitten har kopplats ihop med avsnitt “2.9 

Ständiga förbättringar” för att få en djupare förståelse i analysen. 

5.2 Ledarskap: 
 

Avsnitt Kapitel 

5.1.1 (a,f) Allmänt (Ledarskap) 

5.2.2 (b) Kommunikation av kvalitetspolicy (Ledarskap) 

7.3 (a,b,d) Medvetenhet (Stöd) 

Tabell 5 - Bristfällande avsnitt för ledarskap. 

För en mer detaljerad beskrivning av varje avsnitt, se bilaga 5. 

 

Dessa avsnitt i standarden har analyserats som en brist i kommunikation och har koppling till 

avsnittet “2.13 ledarskap” i det teoretiska ramverket. Det som analyserats från metoderna är 

att ledningen i företaget (produktionsavdelningen) inte har kommunicerat ut kvalitetsmålen 

och kvalitetspolicyn. Detta bidrar till att kraven inte uppfylls och för att uppfylla dessa kravs 
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bör mer fokus på att kommunicera rätt innehåll till operatörer så medvetenheten ökar och 

kunskapen förmedlas om vilka konsekvenser som kan uppstå om målen och policyn inte följs. 

5.3 Riskbaserat tänkande: 
 

Avsnitt Kapitel 

4.4 (f) Kvalitetsledningssystemet och dess processer (Organisationens 
förutsättningar) 

5.1.1 (d) Allmänt (Ledarskap) 

8.5.1 (g) Styrning och kontroll vid framställning av produkter och tjänster 

9.1.1 (d) Allmänt (Utvärdering av prestanda) 

9.3.2 (e) Underlag för ledningens genomgång (Ledningens genomgång) 

10.2.1 (b3, d, e) Avvikelse och korrigerande åtgärder (Förbättringar) 

Tabell 6 - Bristfälliga avsnitt för riskbaserat tänkande 

För en mer detaljerad beskrivning av varje avsnitt, se bilaga 5. 

 

Företaget brister att nå upp till kraven i ovanstående avsnitt genom att inte ha integrerat 

riskbaserat tänkande i alla delar av processerna. Där bland annat riskanalyser inte finns för 

alla processer. Företaget har dock bra övervakning för att kvalitetssäkra ut mot kund med 

olika metoder som till exempel olika kontroller i processerna. För att få mer förståelse om vad 

riskbaserat tänkande innebär, hänvisas till avsnittet “2.7 Riskbaserat tänkande”.  

5.4 Processinriktning 
 

 

Avsnitt Kapitel 

4.4.1 (e,g) Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra ett 
kvalitetsledningssystem, inklusive nödvändiga processer och deras 
samverkan, enligt kraven i denna standard.  
(Organisationens förutsättningar) 

5.1.1 (d) Allmänt (Ledarskap) 

6.1 (a) Åtgärder för att hantera risker och möjligheter (Planering) 

7.1.6 (a) Organisationens kunskap (Stöd) 

8.1 (a) Planering och styrning av verksamheten (Verksamhet) 
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8.5.6 Frisläppning av produkter och tjänster (Verksamhet) 

9.1.3 (c) Analys och utvärdering (Utvärdering av prestanda) 

Tabell 7 - Bristfälliga avsnitt för processinriktning 

För en mer detaljerad beskrivning av varje avsnitt, se bilaga 5. 

 

Företaget uppfyller inte kraven för dessa avsnitt på grund av att vissa delar i processen inte 

arbetar med processinriktning, där bland annat dokumentation är en av orsakerna.  

Personalen i produktionen besitter mycket kunskap och erfarenhet om hur processerna 

fungerar, detta finns inte fullt dokumenterat. Detta leder till den andra orsaken till varför 

kraven inte uppfylls, standardiserat arbetssätt. För att ha koll på sin verksamhet och jämna 

resultat bör standardiserat arbetssätt jobbas vidare med. Dessa avsnitt har kopplats till avsnitt 

“2.8 Processinriktning”.  
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6 Resultat 
 

I detta avsnitt behandlas frågeställning 3, där författarna ger förslag på hur företaget ska göra 

för att nå de kraven som inte är uppfyllda. För att genomföra detta, analyseras GAP-analysen 

och kravdokumentet från ISO 9001:2015. Med hjälp av data som har samlats in under 

metoden har varje krav fått ett åtgärdsförslag till hur företaget bör göra för att nå upp till 

kraven. Dessa förslag kan läsas mer detaljerat i bilaga 6. 

6.1 Sammanfattning av rekommendationer: 
 

Det som genomsyrar de kraven som inte är uppfyllda är tre kategorier som är en röd tråd 

genom hela standarden. De stora punkterna är “Ständiga förbättringar”, “Processinriktning 

och riskbaserat tänkande” och “resurser”. Författarna anser att om företaget fortsätter jobba 

med att främja förbättringsarbete, dokumenterar nödvändig information och tillsätter 

resurser där det behövs samt utnyttja resurserna på rätt sätt kan de flesta kraven uppfyllas. 

Ett förtydligande med analysen är att den endast behandlar produktionsavdelningen på Orkla 

House Care AB. 

6.1.1 Ständiga förbättringar: 
 

Det företaget brister på för att nå upp till de delarna i standarden som berör ständiga 

förbättringar är att just nu finns inget arbete med att genomföra förbättringar. Företaget har 

initierat ett projekt för att börja jobba med förbättringsarbete men saknar resurser till att 

verkställa projektet.  

Det författarna har uppfattat under analysen av metoderna är att det finns en hög potential att 

främja förbättringsarbete då personalen har mycket erfarenhet att dela med sig. De har även 

mycket idéer till att förbättra deras arbetsplatser, men det finns ingen som jobbar aktivt med 

det.  

 

Förslagen kring hur företaget bör arbeta med förbättringsarbetet förutom det projektet som 

företaget har planerat är att vända processen till operatörerna. Alltså att förbättringsförslagen 

som kommer in ska ansvaras och genomföras av operatörerna med stöd av t.ex. 

produktionsteknik och underhåll. Med tanke på erfarenheten som finns och de få resurser 

som anses finnas i verksamheten så kräver detta sätt mindre resurser från ledningens sida då 

operatörerna som har gett förslag på förbättring kan göra det själva.  

 

Ett annat förslag är att sätta ut whiteboard-tavlor på varje avdelning där operatörer kan fylla i 

direkt på tavlan med förbättringsförslag. Idéen är att varje morgon alternativt en gång i 

veckan följs det upp med ett möte runt tavlan med alla operatörer, produktionsteknik, 

arbetsledare och underhåll för att gå igenom vilka förbättringsförslag som har kommit in. 

Under mötets gång behandlas förslagen som uppkommit och sedan bedöms förslagen om det 

är av akut eller icke-akut karaktär. Samtidigt skrivs det upp, vem som är ansvarig för att göra 

arbetet och när det ska vara klart.  Vid varje möte följs förslagen upp om hur de ansvariga 

ligger till med arbetet och om det behövs mer resurser till att utföra arbetet. Detta är ett 

verktyg som används inom Lean production och är ett effektivt sätt att få personalen delaktiga 

och skapa förbättringsmöjligheter. Företaget bör se över möjligheterna att implementera 
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Lean-filosofin och även Sex Sigma, som är en kvalitetsfilosofi med olika verktyg för att 

effektivisera verksamheten. För att studera detta vidare kan berörda personal åka på 

företagsbesök på t.ex. IKEA Torsvik, GeJi Skillingaryd och Toyota Material Handling i Mjölby.  

6.1.2 Processinriktning och riskbaserat tänkande: 
 

Företaget besitter mycket kunskap om processerna genom sina anställda. En stor del av denna 

kunskap finns dock inte dokumenterad och inlagd i något system. Detta medför att företaget 

är sårbara vid personalförändringar där ett fåtal personer kan påverka ett helt företag. Att inte 

dokumentera kunskapen inom företaget är alltså en risk som ingår i riskbaserat tänkande som 

genomsyrar ISO 9001:2015.   

 

För att åtgärda detta bör företaget, enligt författarna, samla in kunskapen som finns ute i 

produktionen och dokumentera den. Dokumentationen kan sedan användas till att analysera 

arbetsmetoderna som operatörerna använder sig av och utforma ett standardiserat arbetssätt. 

Ett standardiserat arbetssätt gör det lättare för företaget att identifiera fel och eliminera 

slöserier vilket leder till ökad lönsamhet och effektivitet. Detta sätt att jobba, att eliminera 

slöserier är en viktig punkt i lean-filosofin 

 

Att en operatör gjort på ett visst sätt i 30 år och kan sin process, betyder det inte att hen har 

det bästa arbetssättet. Att ge utrymme för medarbetare med mindre erfarenhet att komma 

med idéer kan förbättra en process eftersom de kan ha ett annat synsätt. I dagsläget fick 

författarna intrycket av att de med mest erfarenhet är de som bestämmer hur processerna 

skall skötas och utbildar därefter.   

 

En brist som upptäcktes inom företaget är dokumentation av maskinella förändringar. När en 

modifikation på en maskin utförts så finns det inget system som behandlar och utvärderar 

detta. Vid problem med maskinen blir det därför svårt att identifiera vad som kan vara 

orsaken då det inte finns något dokument att analysera.  

 

Författarna anser att detta problem kan lösas relativt enkelt med hjälp av användande av 

loggböcker. Detta förslag var även något som produktionschefen nämnde under intervjun i 

metoden. Loggböckerna fylls i när en modifikation genomförts på en maskin och förs in i 

databasen av individen som utfört arbetet. Individen loggas med en personlig id vilket gör det 

lätt att spåra vem som utfört arbetet om frågor skulle uppstå.  

 

Samma problem identifierades vid ställ av maskiner. Företaget har dock dokumentationer 

som beskriver inre och yttre ställ, men som författarna uppfattade under intervjuerna, hade 

olika operatörer olika sätt hur de ställer maskinerna. Företagets argument för detta var att 

många äldre maskiner kräver fingertoppskänsla och att det är därför operatörer ställer olika, 

beroende på erfarenhet. Författarnas förslag till detta är att hitta bästa arbetssättet, 

standardisera det och kommunicera ut det till operatörerna. Sedan ständigt förbättra 

metoderna och effektivisera det. 

 

Författarna anser att även om vissa maskiner kräver fingertoppskänsla så bör ställen 

dokumenteras och standardiseras i den utsträckning det är möjligt. Genom att använda sig av 

SMED-metoden kommer företaget dokumentera de aktiviteter som krävs vid ställ, 

standardisera dem och minska ställtider. Användandet av metoden kommer göra att företaget 
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får en bättre kunskap om sin verksamhet och ökar lönsamheten i produktionen.  

6.1.3 Resurser: 
 

Den röda tråden som går att identifiera för att kunna utföra dessa arbeten är att det finns för 

lite resurser. Företaget upplevde en brist på resurser vid förbättringsarbeten och för att arbeta 

med standardiserat arbetssätt. De resurser som krävs för att främja förbättringsarbetet inom 

produktionen är främst stöd och uppföljning. Operatörerna ute i produktionen har mycket 

idéer och lösningar men får i dagsläget inget gehör för dem. Deras förbättringsförslag 

dokumenteras och läggs på hög.  Istället anser författarna att företaget bör ta hjälp av sina 

operatörer för att få igenom idéer och lösningar. När ledningen får in ett förslag så bör de be 

operatören åtgärda det med stöd från ledningen. Stödet kan innefatta hjälp med 

administration, agerande som bollplank samt hjälp med att lyfta frågor till högre instanser. 

Denna lösning kräver mindre resurser jämfört med en förbättringsgrupp och kan nå ett bättre 

resultat. Detta skapar även ökad engagemang från medarbetare och “skapa förutsättningar för 

delaktighet inom organisationen” som är en hörnsten i TQM-modellen som ISO 9001 baseras 

på.
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7. Diskussion och slutsats 

7.1 Slutsatser frågeställningar: 
 
För att genomföra arbetet på ett trovärdigt sätt har frågeställningarna varit grunden för att 
kunna besvara arbetets syfte. En nulägesanalys har genomförts genom en metod från tidigare 
examensarbete. En GAP-analys har sedan utvecklats med hjälp av nulägesanalysen och de 
olika metoder som har använts. Sedan för att kunna ge svar på vilka områden som bör 
fokuseras på för att nå upp till de kraven som inte är uppfyllda, analyserades GAP-analysen 
och data från metoderna.  

1) Hur ser nulägesanalysen ut i produktionens huvudprocesser i 
förhållande till ISO 9001:2015? 

 
För att besvara arbetets första frågeställning på ett så trovärdigt sätt som möjligt, används 
flera metoder som presenteras i kapitel 3. För att resultatet av nulägesanalysen skulle ha en 
hög reliabilitet i arbetet, kunde inte bara en metod användas. Det var nödvändigt att 
kombinera metoderna. 
 

2)  Vilka gap finns det mellan nulägesanalysen och ISO 9001:2015? 
 
Genom att analysera nulägesanalysen och kraven i ISO-standarden kunde gapet identifieras 
mellan verkligheten och teorin. Resultatet av GAP-analysen visade även den här gången att 
det var viktigt att använda sig utav en kombination av flera metoder för att påvisa ett 
trovärdigt arbete.  
  

3) Vilka områden i företaget bör utvecklas vidare för att uppfylla kraven i 
ISO 9001:2015? 

 
Områden valdes genom att analysera GAP-analysen och försöka hitta en röd tråd, där 
författarna ansåg vilka problem som var störst och viktigast för att kunna nå upp till kraven i 
ISO-standarden. Områden som valdes ut anses ha en stor påverkan på företagets verksamhet. 

7.2 Diskussion metod: 
 
Metoderna som användes i arbetet var väl avvägda och togs fram i samråd med handledare. 
Tanken bakom metoderna var att de skulle följa en röd tråd genom arbetet där 
dokumentstudier gav författarna en bred grund att stå på och en bra inblick i hur företaget 
som studerades var uppbyggt. Metoderna utformades för att hålla en hög reliabilitet och 
validitet där öppenhet var en viktig hörnsten för att läsaren ska få dra egna slutsatser om 
arbetets trovärdighet.  

7.2.1 Litteratur- och Dokumentstudie 
 
Dokumentstudiens syfte var att på ett effektivt sätt få en inblick i hur Orkla House Care AB 
var uppbyggt samt få grepp om hur ISO 9001:2015 var utformad. Dokumenten som 
studerades i företaget hämtades från den interna databasen ADD och berörde främst 
organisationsuppbyggnad och policy. Författarna upptäckte dock att vissa dokument var 
uppmärkta med tidigare år och därför fanns det en viss osäkerhet huruvida informationen 
stämde överens med nuläget. För att klargöra om informationen var missvisande eller ej 
fördes en dialog med kontaktpersonen på företaget. 
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ISO 9001:2015 studerades med hjälp av officiella dokument som tillhandahölls av SIS 
(Swedish Standard Institute). Kraven i standarden är utformade för att kunna tillämpas i alla 
typer av organisationer, därför är kraven av en generell karaktär. Författarna upplevde en viss 
osäkerhet i hur kraven bör tolkas och hur företaget skulle bedömas utifrån tolkningen. Detta 
ansågs vara ett hinder för att göra en rättvis bedömning av företaget. Genom diskussion med 
handledare och kontaktperson på företaget kom författarna fram till hur kraven kunde tolkas 
för att passa in i företagets verksamhet. Med det sagt så är det upp till läsaren att fritt tolka 
kraven och dess tillämpning i företaget.   

Eftersom arbetet avgränsades till produktionsavdelningen på Orkla House Care AB och 
arbetets syfte var att jämföra tillämpade krav i ISO-standarden så valde författarna att se 
produktionsavdelningen som ett eget företag. Anledningen till detta var för att kunna tillämpa 
krav som föll på ledningen. Därför är det av högsta vikt att förtydliga att utvärderingen endast 
analyserat produktionen och dess ledning, och analysen inte ska ses som en helhetsbild över 
hela Orkla House Care AB.   

7.2.2 Intervjuer/samtal 
 
Det valdes att göra fyra olika intervjuer och ett samtal med individer som hade olika roller i 
företaget. En av intervjuerna gjordes med Carina Björsell från Qvalify som är ett 
revisionsbolag, bolaget har ansvaret att certifiera Orkla House Care AB. Detta gjordes för att 
författarna ville ha råd över vilka frågor som bör ställas för att få ut relevant svar, med hänsyn 
till författarnas kunskap inom ämnet ansågs intervjun vara väldigt nyttigt. Dock kunde inte 
Carina gå in på detaljer om företaget, istället fick generella frågor ställas. Detta kan resultera i 
att det finns en risk att fel frågor ställs och tolkningen av frågorna är missvisande då studien 
fokuserar på produktionsavdelningen och inte hela företaget. 

Samtalet genomfördes med tillförordnad kvalitetschef och kvalitetstekniker där under 
samtalets gång de nämnda personerna fick möjlighet att svara fritt kring kraven i ISO-
standarden. Alla avsnitt från standarden granskades under samtalets gång där individerna 
fick gradera i “metod för egenbedömning”, hur de tyckte verksamheten låg till gentemot 
kraven. Risken med samtalet kan vara att individerna inte är ärliga i deras svar och ger 
felaktiga svar, men i detta fall så anser författarna att individerna svarade ärligt eftersom det 
inte gynnar dem om de skulle vara osanna i sin bedömning. Eftersom studien behandlar hur 
företagets situation är gentemot kravstandarden, och författarna ska försöka ge förslag på 
åtgärder, kan svaren från individerna anses ärliga. 

Samtalet resulterade i att författarna fick fram de avsnitt som kvalitetschef och 
kvalitetstekniker ansåg skulle passa bra att ta upp med produktionsavdelningen då fokusen på 
arbetet låg på att studera produktionsavdelningen och deras prestation gentemot kraven som 
finns i standarden. 

Efter samtalet analyserades egenbedömningen och gav upphov till frågorna som formulerades 
till intervjuerna med processägare.  

Syftet med intervjuer med processägare var att se vilken uppfattning de hade om sin 
verksamhet. Eftersom studiens syfte var att studera produktionsavdelning betraktades 
produktionsavdelningen som ett företag där processägarna ansågs som ledningen.  

Resultatet av intervjun var att vissa frågor som ställdes inte hade ett enhetligt svar från 
processägarna. Detta skapade problem för författarna eftersom det “korrekta” svaret inte 
kunde fastställas. Men efter diskussioner mellan författarna och handläggare ansågs svaret 
från individen med högsta ansvaret vara den “korrekta” med anledningen till att individen 
borde vara den som är mest intresserad över hur processerna egentligen funkar. Detta kan 
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medföra en risk av felbedömning där det “korrekta” svaret inte är helt korrekt. Efter slutförda 
samtal och intervjuer användes informationen till att utforma “metod för egenbedömning”. 

7.2.3 Observation/Survey 
 
För att få en rättvis helhetsbild av företaget så kompletterades intervjuer/samtal och 
litteraturstudie med observationer ute i produktionen. Syftet var att få en inblick i hur de 
fysiska processerna såg ut, samt få kännedom om hur operatörerna uppfattade verksamheten.  

Den första observationen genomfördes med litteraturstudien som grund och målet var att få 
kunskap om hur produktionslinorna fungerade och hur operatörerna arbetade på respektive 
station. Eftersom företaget inte har något standardiserat arbetssätt kan det arbete som 
operatörerna utförde under observationen inte ses som ett vedertaget arbetssätt. Den 
uppfattning författarna fick är därför baserad på de operatörer som var på plats under 
observationstillfället och medför en risk för felbedömning av relevanta krav.  

Den andra observationen inkluderade en survey för att kartlägga operatörernas kunskap kring 
krav i standarden. För att försöka få ett genomsnitt av operatörernas kunskaper genomfördes 
surveyn med hjälp av stickprovskontroller. Antalet deltagare var 10 stycken från olika delar av 
produktionen. Antalet styrdes av tidstillgång och möjlighet för operatörer att svara under 
pågående processer. Deltagarantalet ansågs ändå av författarna vara tillräckligt för att få en 
bild av kunskapsnivån. Med ett ökat antal deltagare finns det möjlighet att resultatet hade 
blivit mer rättvisande. Operatörerna som deltog tillhörde samma skiftlag och det finns en risk 
att kunskapsnivån kan vara annorlunda på övriga skift.  

Svaren från surveyn sammanställdes och jämfördes med svaren från intervjuerna, för att 
sedan används som underlag vid egenbedömningen.  

7.2.4 Metod för egenbedömning: 
 
Metoden för att bestämma nuläget i produktionen fick författarna inspiration från ett tidigare 
examensarbete av P.Thorman och A.Yousef [3], som i sin tur fick sin inspiration från 
standarden “SS- EN ISO 9004:2009”. Anledningen till användning av denna metod var att 
enligt Thorman och Yousef att den kunde tillämpas i alla typer av företag för att bedöma ett 
nuläge. 

Metoden i sig är ett bra verktyg för att bedöma ett nuläge, den ger en tydlig visuell bild med 
hjälp av de olika graderingarna av uppfyllnad. Idéen med metoden är att ställa upp alla krav 
som behövs vara med för att gradera med hjälp av färgkombinationer där rött innebär att 
företaget inte når upp till kravet. Gult innebär att företaget når delvis upp till kravet och grönt 
innebär att företaget når upp till kravet. 

Kraven från ISO 9001:2015 användes som referenspunkter i mallen där författarna försökte 
tolka kraven för att kunna tillämpa det i produktionsavdelningen. Med hänsyn till detta finns 
det risk för en felaktig bedömning då författarnas kunskap inom ISO-standarder inte är så 
fullt utvecklade. För att kunna tolka kraven tog författarna handledaren till hjälp med tanke 
på hans kunskap och erfarenhet inom kvalitetsarbete och ISO-standarder.  

För att få en så objektiv synpunkt över kraven och för att kunna göra det som revisorer gör 
krävs det mer erfarenhet för att bedöma företaget med denna metod. Med hänsyn till detta 
finns det risk för felaktig bedömning av företagets nuläge gentemot standarden. Det kan även 
bli missvisande för en läsare med tanke på att studien innefattar bara produktionsavdelningen 
och inte hela organisationen. 
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7.3 Slutsats metod: 
 
Slutsatsen är att metoderna som använts har enligt författarna gett en bra helhetsbild av hur 
produktionens anställda uppfattar verksamheten i förhållande till ISO-standarden. Att 
metoderna har följt en röd tråd genom företaget och fungerat som en tratt, där varje ny metod 
har gett en mer detaljerad bild av verksamheten, har resulterat i ett omfattande underlag för 
att genomföra analysen och ge en rättvis bild av företaget. Dock så är kraven i ISO-standarden 
generella och svårtolkade vilket kan leda till en missvisande nulägesanalys av företaget.  

Det man kan kritisera arbetet här är att observationen/surveyn har gjorts på för få individer 
där det kanske inte ger en rättvis bild över hur företaget egentligen upplevs på operatörernas 
perspektiv.  

7.4 Diskussion nulägesanalys: 
 
Nuläget analyserades utifrån tre olika metoder för att kunna presentera en objektiv bild av 
företaget och visa på hög validitet och reliabilitet. De tre metoderna gav arbetet olika 
infallsvinklar och perspektiv som sedan kunde jämföras. Litteraturstudien gav en 
organisatorisk bild av hur företaget planerar att jobba med kvalitetsledningssystemet. 
Intervjuerna gav ledningens syn på hur de tror att företaget jobbar med 
kvalitetsledningssystem och vilka brister de har identifierat. Genom observationerna och 
surveyn fick författarna kunskap om hur operatörer uppfattar kvalitetsledningssystemet 
funktion och vad de anser är bristande i verksamheten. Efter genomförd egenbedömning med 
stöd från de tre nämnda metoderna kunde en bild av nuläget skapas som enligt författarna 
inkluderar aspekter från alla nivåer i företaget.  

De tre olika metodernas resultat var inte alltid samstämmiga och det tyder på att beroende på 
vilken nivå i företaget som observeras så tillämpas kvalitetsledningssystemet i varierande 
omfattning. Att använda kvalitetsledningssystemet i verksamheten ska ses som en tillgång och 
ett hjälpmedel för att ta företaget i rätt riktning. Författarna fick uppfattningen av att delar av 
företaget snarare ser kvalitetsledningssystemet som en obligatorisk del för att behålla 
certifikatet, än som ett hjälpmedel för utveckling och förbättring. Anledningen till detta kan 
vara att kvalitetsledningssystemets syfte inte förmedlats på ett korrekt sätt. De som såg 
potentialen i kvalitetsledningssystemet var ledningen. De ansåg att det var en tillgång i 
företaget och att de har nytta av det i det vardagliga arbetet. Problemet som författarna såg 
var att ledningen inte kommunicerade ut denna nytta till operatörerna i processen på ett 
effektivt sätt. Kunskapen om kvalitetsledningssystemet var därför begränsad bland 
operatörerna. I surveyn som genomfördes med stickprovskontroller visade det sig att 40% av 
de tillfrågade operatörerna inte hade kunskap om kvalitetsmålen och kvalitetspolicyn.  

Nuläget visade också på en utbildningsbrist bland operatörerna. Företaget har en 
kompetensmatris som informerar om kunskapen bland operatörerna. Denna 
kompetensmatris saknas dock för bemanningspersonal som, när författarna genomförde 
observationerna, utgjorde ~40% av personalen i produktionen. För ordinarie personal så sker 
fördelningen av arbetsstationer utifrån kompetensmatrisen. Vid intervju med ledningen 
framgick det att bemanningspersonalen placeras ut på arbetsstationer “där de passar”. Detta 
resonemang upplever författarna som en risk i företaget då både kvalitetsbrister och 
personskador kan uppkomma utan korrekt utbildning. I surveyn framgick det att 30% av de 
tillfrågade upplever att de inte fått en tillräcklig utbildning som ger förutsättningar för att 
kunna lösa problem själva när dessa uppstår. Därför anser författarna att företaget bör se över 
och förbättra utbildningsplanerna som finns samt implementera ett kompetenssystem för 
bemanningspersonalen.  
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7.5 Slutsats nulägesanalys: 
 
Slutsatsen kring metodvalet i nulägesanalysen är att de tre olika metoderna presenterade tre 
olika versioner av företaget. Att enbart använda sig av en metod kan ge en missvisande bild av 
företagets verksamhet. Saknas erfarenhet och djupare kunskap om företaget finns det en risk 
att personen som genomför analysen för “metod för egenbedömning” inte får ett korrekt 
resultat. Kraven i standarden är generella och komplexa, och många krav binds samman. För 
att kunna genomföra en så korrekt bedömning som möjligt krävs det att personen som 
genomför analysen har en bra överblicksbild och en god insyn i företaget.  

Slutsatsen som kan dras gällande nuläget är att ledningen har en förståelse och nytta av 
kvalitetsledningssystemet. Problemet som finns är att kommunikationen mellan ledningen 
och operatörerna inte fungerar på ett effektivt sätt, och detta gäller åt båda hållen. Att inte 
operatörerna har kunskap om kvalitetsledningssystemets delar medför att det blir svårt att 
integrera det i verksamheten på ett verkningsfullt sätt. Kommunikationen fungerar inte heller 
från operatörerna till ledningen. Ett bevis på detta är utbildningsplanen där operatörerna 
upplever en brist utan att ledningen har kännedom om detta.  

7.6 Diskussion GAP-analys: 
 
Syftet med analysen var att få fram vad som fattas för att kunna uppnå de kraven 
produktionsavdelningen inte uppnår. Gapet identifierades genom “metod för 
egenbedömningen” där de kraven som har graderat med rött eller gult var det som fokus lades 
på. Med hjälp av data från de olika metoderna kunde kraven analyseras och gapen 
identifieras.  

Syftet med GAP-analysen var att belysa de avsnitten företaget inte når upp till kraven och vad 
som fattas för att uppnå dem. I bilagorna för analysen finns en detaljerad kolumn för varje 
krav och vad det är som fattas för att nå dessa krav. En sammanfattning görs för att ge läsaren 
en överblick om vilka områden som har identifierats som de största problemen och potential 
för förbättring. Där rapporten kan brista i detta fall är att författarna kan ha misstolkat 
resultaten från metoderna och detta kan bidra till felaktiga resultat.   

Resultatet från GAP-analysen användes sedan för att kunna besvara den tredje 
frågeställningen. 

7.7 Slutsats GAP-analys: 
 
Slutsatsen av Gap-analysen är att den på ett enkelt och tydligt sätt identifierade vilka gap som 
fanns mellan företagets nuläge och ISO 9001:2015. Svårigheten med modellen är att den är 
väldigt svart-vit medan ISO-standarden kan uppfattas som diffus. Det medför att det kan bli 
svårt för personen som genomför analysen att identifiera faktiska gap.  

7.8 Diskussion ISO 9001:2015 
 
Studiens syfte och frågeställningar baserar sig på kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 
där alla slags olika företag kan certifiera sig mot. Det studien behandlar är hur ett 
marknadsledande tillverkningsföretag ska göra för nå en ny certifiering innan mitten av 
september 2018.  

Det har skett en del förändringar från tidigare standard (ISO 9001:2008) där den främsta 
skillnaden är att det inte finns så mycket krav på hur det ska göras för att uppnå ett krav. I 
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jämförelse så finns det inga krav på vad som ska dokumenteras, bara att det som är 
nödvändigt för företaget ska dokumenteras. Detta gör att det ger ett större spelrum att tolka 
standarden, men det kan också leda till problem vid revisioner då olika revisorer kan tolka 
standarden olika. Detta tog författarna upp med teknikchefen Carina Björsell från Qvalify, 
men fick inget tydligt svar på hur revisorer tolkar standarden förutom att de går utbildningar 
på detta. 

Författarna har ingen tidigare erfarenhet med ISO-standarder, det som upptäcktes under 
litteraturstudien var att standarden var väldigt diffus för individer som inte är insatta. Språket 
var svårt och eftersom det ska kunna gå att implementera i alla slags företag, blev kraven 
väldigt generella. Det som även upptäcktes var att den nya standarden (ISO 9001:2015) är likt 
TQM (Total Quality Management) i sin struktur. Med avseende på ökat tryck på ledningens 
engagemang, riskbaserad tänkande, ständiga förbättringar och processinriktning där mer 
eller mindre är alla dessa delar en hörnsten i TQM-modellen som beskrivs i boken “Kvalitet 
från behov till användning” av B.Bergman och B.Klefsjö. Detta kan diskuteras kring om 
huruvida ISO 9001:2015 är för likt TQM-modellen och i så fall vilken nytta ges det till företag 
som redan etablerat TQM i verksamheten. 

Problemet, enligt författarna, var förutom att kraven i standarden var diffusa så hade dem 
problem med att kunna tillämpa kraven i produktionsavdelningen. 

7.9 Slutsats ISO 9001:2015 
 
ISO 9001:2015 är, med sina likheter till TQM, ett bra redskap för organisationer att få ordning 
på sin verksamhet. Dock krävs det en god kunskap om företaget som ska implementera 
standarden för att kunna använda ISO 9001:2015 på ett effektivt sätt. Kraven i standarden är 
svårtolkade, speciellt om tidigare erfarenheter saknas. Hur tolkningen av kraven ska tolkas 
och tillämpas i organisationen är därför upp till läsaren, detta kan skapa friktioner vid en 
revision då revisorn kan ha ett annat synsätt än organisationen i fråga. 

7.10 Diskussion och kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
 
Under arbetets gång har validitet och reliabilitet varit en viktig del för att nå fram till ett bra 
resultat. Det har varit viktigt för författarna att vara transparenta med sina metoder och vara 
källkritiska i sökning av information. Därför har källor som standarder och forskningsartiklar 
varit de mest tongivande under arbetets gång. Källor som tidigare examensarbete, finns det 
alltid en risk om huruvida de är trovärdiga eller inte med tanke på att de inte är “peer 
reviewed journal”. Men författarna har ansett att genom att analysera tidigare 
examensarbeten och kontrollerat deras källor, anses dessa arbeten vara trovärdiga. De böcker 
som har använts under arbetets gång anses vara trovärdiga källor med tanke på att dessa 
böcker har använts som kurslitteratur på Jönköping University. De forskningsartiklar som har 
använts under arbetets gång har varit så kallade “ny” forskning där artiklarna har inte varit 
mer än 10 år gamla. Med hänsyn till detta har källorna varit relevanta och aktuella för studien. 

För validiteten och reliabilitet av de olika metoderna, har det varit viktigt för författarna att 
använda sig utav flera olika metoder för att vara så objektiv och transparenta som möjligt. 
Trovärdighet och transparens har varit grundpelare för författarna för att kunna bevisa på 
generaliserbarhet och relevans. Arbetet har bevisat att oavsett verksamhet eller vilken del av 
en avdelning som studeras, går det att applicera de flesta avsnitten i ISO 9001:2015. Detta är 
en evidens på generaliserbarhet, att arbetet går att tillämpa i flera olika fall som berör ISO 
9001:2015. 
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7.11 Slutsats kring validitet och reliabilitet 
 
Slutsatserna som kan dras kring hur trovärdigt arbetet är att med hänsyn till källkritiken och 
aktuella forskningar som har använts under arbetets gång. Samt de flera olika metoderna som 
har tagits fram för att verifiera resultaten, anses arbetet vara uppbyggt på ett trovärdigt sätt. 
Författarna har bevisat på att de riktlinjer och regler som finns har följts och har visat 
transparens och relevans för arbetet.

7.12 Slutsatser och egna tankar kring arbetet 
 
De slutsatser som kan dras av arbetet är dels vikten av att använda sig av flera metoder vid 
analys av företag för att behålla en hög reliabilitet och validitet. Beroende på vilken nivå i 
företaget man studerar och vilken metod man använder kommer resultaten variera. Genom 
användning av flera metoder kan man identifiera en röd tråd inom vissa problemområden och 
få ett mer rättvisande resultat. 

Standarden ISO 9001:2015 är ett bra verktyg för företag som vill ha en bra överblick av sin 
verksamhet. Standardens generaliserbarhet resulterar dock i olika tolkningar av krav vilket 
kan göra det problematiskt att implementera standarden i en organisation. Det går även 
kritisera standarden att vara för likt Total Quality Management (TQM). Dessutom kan det 
ifrågasättas hur certifieringen går till med tanke på hur diffust standarden är, ett företag och 
ett revisionsbolag kan tolka standarderna helt olika. Det gäller då för företaget att kunna 
bevisa och påtrycka för revisionsbolaget att de uppnår kraven. Om företaget och 
revisionsbolaget inte kommer överens, kan företaget byta revisionsbolag för att göra om 
revisionen. Detta går då att kritisera validiteten kring ett revisionsbolag eftersom det ligger i 
deras intresse att fortsätta ha kvar sina kunder och då kanske kan sänka nivån för att företaget 
ska nå kraven. 
 
Orkla House Care AB’s produktionsavdelning uppfyller, enligt författarna, i dagsläget större 
delen av kraven. De krav som inte uppfylls beror till stor del på ett fåtal områden som 
identifierats. För att förbättra dessa områden har författarna gett åtgärdsförslag på hur 
företaget kan arbeta med dessa områden. Åtgärdsförslagen har baserats på egna kunskaper 
och erfarenheter, men också genom diskussion med både handledare och anställda på 
företaget. Det kan diskuteras kring hur bra och relevanta åtgärdsförslagen är för företaget 
med tanke på författarnas kunskap inom ämnet. Risken finns att förslagen är för 
generaliserade för företaget och att de inte kommer använda sig av studien för att utveckla 
sina problemområden.  

7.13 Vad som hade kunnat göra bättre? 
 
Det finns en hel del som hade kunnat göra bättre, speciellt i metodavsnittet. Bland annat, 
kunde stickprovet innehålla fler individer för att ge ett rättvisare resultat. Mer frågor kunde ha 
ställts under intervjuerna av processägare som skulle ha täckt flera avsnitt av standarden. 
Dock fanns det inte tillfälle då dessa individer hade ett fullbokat schema. Kopplingar mellan 
resultaten och teorin kunde ha varit bättre och mer omfattande. 

Med tanke på författarnas kunskap om ISO 9001:2015 och standardens generella krav så 
borde en diskussion kring tolkning av standarden genomförts med handledaren innan 
kontakt med företaget. Diskussionen skedde istället efter att några metoder tillämpats på 
företaget och resulterade i kunskapsluckor som fick kompletteras i efterhand. 

Avgränsningen hade kunnat vara bättre då arbetet i slutändan blev omfattande vilket 
resulterade i en lägre detaljgrad på analysen, med hänsyn till hur stort företaget är i form av 
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personal och resurser. Det som hade kunnat göra bättre är om avgränsningen hade 
genomförts på bara en del av produktionsavdelningen för att kunna ge mer detaljerad bild av 
studieområdet och komma med mer specifika förbättringsförslag. 

7.14 Vidare arbete eller forskning 
 
Hjälpmedel och verktyg som Thorman och Yousef presenterade i sitt arbete har tillämpats och 
utvärderats. [3] Generellt sett har de fungerat bra men det finns detaljer att förbättra för att 
verktygen ska bli ännu effektivare och fungera bättre ihop med ISO-standarden.  
 
Arbetet har undersökt övergången från ISO 9001:2008 till 9001:2015 med hjälp av verktygen. 
Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka om verktygen går att använda som 
hjälpmedel inför en första certifiering i en organisation som inte innehar något ISO-certifikat.  

Vidare arbete skulle också kunna vara att implementera och följa upp de åtgärder som 
redogjorts i åtgärdsförslag för att undersöka om de har någon positiv effekt på företagets 
kvalitetsledningssystem.
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8 Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

8.1 Bilaga 1, Korrelationsmatris som tydliggör skillnaderna för 
kraven mellan den nya och den gamla standarden. 
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8.2 Bilaga 2, Intervju Carina Björsell, Qualify 
 

● Vi ska göra en observation på produktionen hos Orkla House Care, vad är 

ert bästa tips på vad man ska tänka på när man försöker förstå nuläget? 

 

“Eftersom Orkla var taxerade innan så ska deras ledningssystem uppfylla de gamla kraven. 

Det man då bör fokusera på är vad som är nytt med ISO 9001:2015 och de nya kraven.  

Vart har vi då glappen och det finns massa nya krav som har tillkommit, titta på den nya 

standarden.” 

 

● Är det något man bör fokusera extra på vid observation av produktionen? 

 

“Mycket av de nya kraven hamnar på ledningen, mycket resurser, kompetens och mål skall 

finnas tillgängliga i produktionen.”  

 

● Vilka frågor bör man fokusera på när man gör en revision/observation på 

ett företag? 

 

“Kolla på kundkraven och hur produkten ser ut när den anländer till kunden. Om något inte 

fungerat, vad beror detta på då? Vad brister? Företag gör en brandsläckning/hjältelösning 

för att minimera problemet, men bör egentligen gå till botten med problemet och se vad som 

behövs åtgärdas, vad själva orsaken är till problemet. Har vi rätt åtgärder till att fixa 

problemet eller behöver vi göra något mer? Då kan man gå in i de processerna och se över, 

okej, varför brister det här?” 

 

● Vad är generellt de största svårigheterna som ni ser när företag ska 

genomföra uppdateringen från 2008 till 2015? 

 

“Många har uteslutit tidigare utveckling för att man tycker att det inte behövs för att man 

är legoleverantör. Nu har man utökat det kravet så det gäller både produkter och tjänster. 

Vilket innebär att all blir nu då involverade i det kravet, ingen som kan utesluta det.” 

 

● Vilka områden i standarden upplever ni är svårast att tolka? 

 

“När kunden ska göra intressentanalys och beskriva sin omfattning av ledningssystemet och 

där brukar de flesta ha problem att avgränsa sig.” 

 

● Finns det risk att revisorer kan tolka standarden på olika sätt? 

 

“Ja det finns det. Men Qvalify har utbildning av sina revisorer hur man ska tolka kraven för 

att kunna bedöma på ett likartat sätt. Nu läggs mer fokus på resultatdokument istället för 

skrivna rutiner. Titta mer på resultat. En rutin behöver man inte skriva så tydligt men 

däremot skall det finnas dokumentation på hur man kom fram till olika saker. Behöver inte 

ha en jättelång rutin som visar hur du testar dina produkter men du ska ha ett 
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resultatdokument som visar att du har gjort det.” 

 

● Hur ska ett företag göra med dokumentation, till exempel hur 

dokumenterar man med att man jobbar med ständiga förbättringar, 

riskbaserad tänkande etc. 

 

“Avvikelse och sånt måste man fortfarande dokumentera och man måste kunna visa att man 

jobbar med förbättringar på något sätt så det kan man inte säga att “ja vi jobbar med 

förbättring”. Någon form av dokumentation krävs det för bevis att man jobbar med 

ständiga förbättringar, det måste fortfarande finnas skriftliga bevis och hur man kom fram 

till beviset kanske man kan berätta och ha dokumenten som stöd. Det räcker inte att bara 

prata och inte visa något.”  

 

●  Hur visar man att ett företag jobbar med ledarskap, planering, 

riskbaserad tänkande? 

 

“Många av de mindre företagen är inte alls hemma med det nya tänkanden av den nya 

standarden, som inte har arbetat med dessa delar alls. Men i de större bolagen som kanske 

är börsnoterade så är det inget ovanligt att man har med styrkor och svagheter i sin 

affärsplan eller marknadsplan. För dem är det inte så mycket nytt.” 

 

● Vilka områden i standarden anser ni är svårast för ett företag att 

implementera? 

 

“Ledningens engagemang, alla ledningsdelar att jobba med, identifiera sina intressenter, 

risker och möjligheter. Hur man ska jobba med de identifierade risker och möjligheterna.” 

 

● Vi ska fokusera på produktionen, då blir det lite svårare att ställa 

frågorna om ledningen, men kan vi säga att processägaren och de under 

honom kan ses som ledning? 

 

“Ja det kan man göra, se över vad han har fått för direktiv, ansvar och befogenheter och vad 

dem har ändrat gentemot nya standarden.” 

 

 

 
  



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 
 

 

51 

8.3 Bilaga 3, Intervjuer 

Intervju Processägare 1 

Frågor till processägare, Avd. Produktion 

5.11 Allmänt: 

  

● Har ni koll på kvalitetspolicyn och kvalitetsmålen? Hur jobbar ni med 

dem? 

 

“Tveksamt, jag tror inte vi har målen för 2018 kommunicerat fullt ut i hela flödet.  

Jag vet målen, men jag tror vi kan göra mer. Samma sak med policy.” 

  

● Hur säkerställer ni att kraven från kvalitetsledningssystemet integreras i 

processerna? Har ni nytta av kvalitetsledningssystemet i det dagliga 

arbetet? 

  

“Det borde vi ha, strukturerna, dokumentation, uppföljning. Allt ifrån hur vi gör 

timkontroller, hur vi jobbar med avvikande faktorer ute i produktionen och hur vi 

agerar när något inte fungerar.” 

  

● Hur agerar ni när något inte fungerar? 

 

“Det finns en form av eskaleringsrutin, inte riktigt uppdaterad, finns med i 

actionplan som bör ses över och anpassas. När det händer något i maskinen så ser 

operatören om hen kan fixa det själv annars kontaktar dem samordnare som ringer 

antingen underhåll eller produktionsteknik.” 

  

● Finns det någon dokumentation när det sker avvikelse eller när ni gör 

justeringar i processen? 

  

“Kan inte svara på det riktigt, ni får fråga dem som är ute i linen eller arbetsledare.” 

  

  

● Hur jobbar ni med att främja ett processinriktat arbetssätt och 

riskbaserat tänkande? Hur jobbar ni med att istället för att släcka 

bränder att jobba med att motverka att bränder startar? (riskbaserad 

tänkande) 

  

“Jag är ett stort fan av att förebygga i rätt ände, redan i ställ. Ställinstruktioner, SMED 

och systematisera även där, där är vi ganska dåliga på. Vi har 5 olika operatörer som 

kanske har 10 olika sätt att ställa maskinen. 
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I diskussioner med operatörer tycker jag att om någonting går fel bör man ha en 

loggbok, belysa vilka felscenarion för att slippa det framöver. Vi är duktiga på att lösa 

problemet men dåliga på att dokumentera det.” 

 

● Hur kommunicerar ni ut kvalitetspolicyn och målen till verksamheten? 

 

“Tanken är att vi har olika forum, ledningsgruppen tar fram policyn, och sedan 

kommuniceras det på avdelningsnivån och avdelningscheferna ansvar att 

kommunicera ut det.” 

 

● Hur gör ni för att främja förbättringsarbetet och vilka resurser ges till 

det? 

 

“Förbättringsarbetet idag är en faktor som inte fungerar fullt ut, vi har tidigare haft ett 

förbättringsarbete där vi delar fabriken delar i olika flöden, truck, leveranser 

utleveranser etc. där olika grupper träffas i bästa världar en gång i veckan under 

ledning av en coach som man går igenom olika förslag som grupperna har indikerat 

och utöver det har vi möjlighet att lämna in förslag i maitmaster, vårt 

underhållsprogram. Man kan lämna in uppdrag om förbättring.  

Flödesorienterad förbättring gör vi oftast med berörd avdelningschef. En snabb action 

på det. 

Jag skulle vilja ha mer fokus på produktionsteknik. Vi har ändrat organisationen 

nyligen genom att alla produktionstekniker ligger under avdelningen teknikavdelning 

då vi inte har haft en egen teknikavdelning. Vi har haft outsourcade tjänster, Östrand & 

Hansen. 

Målsättning är att produktionsteknik tar mer ansvar för sina områden. Vi har varit 

dåliga att ta tillvara på idéer som har kommit fram i fabriken.” 

  

8.1 Planering och styrning av verksamheten: 

 

● Hur planerar ni och styr ni verksamheten? 

  

“Rent generellt är vi prognos- och orderstyrda, där vi har haft historik och sen en 

bedömning och när säljer vi och till vem och kundorder som går in direkt i systemet. 

Prognossäkerhet på cirka 70% där det är 30% öppna procent som är rätt mycket. Det 

handlar om vad tror våra säljare, hur vädret etc. Detta påverkar inköp. 

  

Vi köper mycket från Asien där det är lång leveranstid, vi kompenserar genom att ha 

mycket i lager. Det är inte det bästa. 

Ordervinnare är att snabbleverans till kund, har en hög leveranssäkerhet på 97%.” 

  

● Har ni kravspecifikationer för alla era produkter och tjänster 

dokumenterat? 

  

“Jag tror vi har någon form av specifikation, vi har inte kompletta ritningar. Måttsatta 

ritningar på rullar finns inte, men vi har dock specifikationer på t.ex rullar där vi 

använder oss av att mäta pilehöjden. Sedan finns kravspecifikationerna i 
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kontrollinstruktioner. Vi använder oss även utav likare, där vi jämför mot en kravspec, 

mot en beställning som vi lägger till leverantören där vi tar fram en likare som ligger en 

hos leverantören och en på godsmottagning där alltså likare är den produkten som är 

originalet (mall) som ska följas efter. Vi lägger mycket av kvalitetssäkring hos 

leverantören.”  

  

  

● Finns det något dokument som styr hur och vilka resurser som ska 

användas för att kunna genomföra produktionsprocesserna? Hur vet ni 

vilka resurser som krävs för varje process? 

  

“Om vi börjar med förberedande processer, planeringen. Då har vi en erfarenhetsbank, 

systemet vi jobbar med är IFS, men vi ska byta till SRP. Innan vi gör detta om ett par år 

så kommer vi inte lägga mycket pengar på att uppgradera IFS. Grabbarna här ute 

måste ha koll på vad som händer med hjälp av systemet och excelfiler. Tidsåtgången där 

bevakar vi då genom att helt enkelt se över hur mycket dem jobbar övertid, om dem 

jobbar över varje vecka så ser vi att måste tillsätta mer resurser. Där har vi hyfsat bra 

koll på. 

  

Maskinbehov har vi då takttider på samtliga maskiner i systemet och alla artiklar är 

knutna till en viss maskingrupp så vi ser behovet som krävs framöver. Inte i detalj men 

hyfsat ok, sen får vi spela med skiftuppgång, övertid, långa serier som ger mindre 

omställningar. 

  

Vår policy idag är att om en order läggs innan klockan 10-11 så går den ut samma dag. 

Jag tycker vi ska ändra det fönstret, att lägger man en order innan klockan 10 så går 

den inom 24 timmar. Då kan vi bemanna bättre på lagret, då kan man ta in extra 

personal. Jag vet aldrig innan klockan 10 hur mycket personal jag behöver i lagret, det 

är lite bekymmersamt då vissa dagar har vi mer att göra än andra. Det blir svårt att 

planera hur jag ska tillsätta personal så som jag skulle vilja.” 

  

● Är kundkravet att de vill ha det inom 24 timmar? 

 

“Jag tror det är vi som har gått ut och sagt, vi är duktiga, handla hos oss, vi är bäst. 

Men kanske inte billigast men vi har bäst kvalitet och ni får era grejer.  

Men detta kan ju kommuniceras ut till kunderna, jag tror inte att en färghandel i 

ulricehamn bryr sig om att få sin beställning nästa dag eller dagen efter. Jag tror inte 

det spelar någon roll. Och de stora kedjorna som Bauhaus, Biltema så har dem sina 

egna buffertlager, där spelar det absolut inte avgörande att få leverans så snabbt. “ 

  

  

8.5.1 Styrning och kontroll vid framställning av produkter och utförande av 

tjänster: 

  

● Hur gör ni för att mäta resultatet som ska uppnås? 
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“Det är utfall mot planerat, det styr vi dagligen, det är ett system som delvis är det vårt 

RS system som är produktionsövervakningsystem som mäter taktstillestånd, och har 

mätpunkter i maskinerna. Man lägger upp schema, när startar vi och hur många skift 

och hur maskinen går. Man anpassar systemet. Mäter hur maskinen går, i ganska snar 

framtid kommer vi starta ordrarna i detta system, det gör vi inte idag, ingen direkt 

koppling till IFS, IFS ej kompatibel med RS. Vi har börjat med en ny programvara som 

ska göra det tillgängligt att göra det, en pilotmaskin i varje avdelning som man kan 

tanka in IFS information in till maskinen, orderstart och orderstopp. Idag gör vi det 

mer eller mindre manuellt.  

  

När jag började här hade vi en otrolig stor fokusering på OEE, och jag är av den skolan 

som tycker att OEE är viktigt, men man kan inte jobba med OEE som summeringstal, 

man måste bryta ner det i olika faktorer, just nu ser vi det som ett helhetstal. Vi har vänt 

ganska snabbt, att vi kollar på volym, utfall och avvikelser, OEE tar vi med som tal. På 

sikt vill jag jobba med OEE som ett nedbrutet tal, den faktorn som påverkar mest 

negativt påverkar helheten, då får vi titta på den faktorn som är sämst. På sikt kommer 

vi ha 3 underrubriker, där är vi inte än eftersom vi gör det manuellt. Så vi summerar 

veckan i en gemensam excelfil. 

  

Vår uppföljning av produktionsutfall är en kombo av system och manuellt.” 

  

  

8.5.2 Identifikation och spårbarhet: 

  

● Hur gör ni för att ha rätt personal på rätt plats? Hur vet ni att personalen 

har rätt kompetens? 

  

“Vårt lönesystem är byggd på bara kompetens, en gigantisk excelfil där alla anställda 

är kompetensdefinierade. Det är som en cirkel som man delar in i 4 rutor, har man 

ingenting så kan man ingenting, lite som en 8d rapport. Man får pengar genom antal 

rutor man har. Vi har bra koll vem som kan vad, vi kan titta på trånga sektorer, vem 

som kan köra den här maskinen också. “ 

  

● Vilka åtgärder har ni infört för att förebygga mänskliga misstag? 

 

“Är det kvalitetsbekymmer, i den bästa av världen fångar vi i det i våra timkontroller. 

Vi fångar det många gånger innan det går ut till kund. Vi har tester som vi gör fysiska 

tester på pensel bland annat. Till exempel hur mycket borst det fäller. 

  

På rollersidan provmålar man nya produkter om man är osäker. 

  

Mätningar och visuella bedömningar. Vi jobbar med visionsystem på rollersidan, där vi 

mäter diameter, vinklar, längden och även dedikera om det fattas material eller felaktig 

material som kasseras ut direkt. Allt ifrån, visuell avsyning, mekaniska tester. Jämföra 

tester med prestation. 
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Uppföljningar, timkontroller, sparar dem. I ett halvår. Vi sparar även en likare för 

varje produkt i motsvarande tid. Man sparar en rulle eller pensel. Vi har ingen 

märkning på produkterna, alltså ID eller vilken batch det är. Vi har inte de kraven på 

oss. Men vi har en tidsfaktor som man kan se när produkten är tillverkad.”  

 

● Hur säkerställer ni att produkterna stämmer överens med 

produktkraven? Hur vet ni att kvalitetskontrollen stämmer överens med 

kravspecen? 

  

“Det finns för varje order att man kör ut bilder det är en grej, såhär ser den ut. Även i 

mätkontrollen så ser man vilka faktorer som ska mätas. Det är individuellt i varje order, 

TO-listan.” 

  

8.5.6 Styrning och kontroll av ändringar: 

  

● Utvärderar ni ändringar/justeringar i processer och hur dessa kan 

påverka de satta kraven för era produkter. 

 

“Är det injicerat från PU eller marknad, att vi byter väven så kör vi prover, man 

dokumenterar det och skriver ner parametrarna, praktiskt test. När vi är nöjda med 

alla dem så kör vi en 0-serie, är det godkänd så säljer vi den, är den tveksam så utreder 

vi den. Då får man gå tillbaka till teststeget och kör en ny 0-serie, man gör det med 

kvalitet, produktionsteknik och PU. När vi känner oss trygga med alla parametrar, då 

tar jag över ansvaret i produktionen. Samma procedur för nya produkter. 

 Ändrar vi något i maskinen, byter ut en del som påverkar. Då gör vi samma sak.” 

  

● Finns dessa utvärderingar dokumenterade? 

 

“Maskinen dokumenteras ej. Strukturförändringar, produktförändringar görs. Finns 

ett system för att göra det.” 

  

8.6 Frisläppning av produkter och tjänster: 

  

1. Dokumenterar ni frisläppning av produkter? Kvalitetskontroll när 

produkter skickas till FVL t.ex. 

 

“Vi gör det in-line genom första –tim-sista bits kontroller, och när vi känner oss nöjda 

med det så släpper vi produkten mot lagret. Som vi då lovar att det är en fullgod 

produkt som vi kan sälja vidare.”  

 

● Om ni gör det, innefattar den bevis på överensstämmelse med 

acceptanskriterier? Och spårbarhet till den eller de personer som 

godkänd frisläppningen? 

 

“Ja.”  
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8.7 Styrning och kontroll av avvikande processresultat: 

 

● Om produkter inte överensstämmer med kravspecifikationerna, hur 

hanteras detta? Finns det styrningsdokument t.ex. 

 

“Ja det finns ett system hur vi hanterar det.”   

  

8.7.2 Organisationen ska bevara dokumenterad information som:  

  

● Bevarar ni dokumenterad information som beskriver avvikelser? 

 

“Ja det gör vi”  

 

Intervju Processägare 2 

Frågor till processägare  
Avd. Produktion 

 

5.11 Allmänt: 

 

● Har ni koll på kvalitetspolicyn och kvalitetsmålen? Hur jobbar ni med 

dem? 

 

“Generellt ja, de nya har nog dålig koll. De får sina dokument (TO), är det något 

operatörerna undrar över går de till samordnare.”  

 

● Hur säkerställer ni att kraven från kvalitetsledningssystemet integreras i 

processerna? Har ni nytta av kvalitetsledningssystemet i det dagliga 

arbetet? 

 

“Ja, definitivt. Vi upptäcker fel och brister tidigare, mer målmedvetna och vi ser om något 

inte är bra vilket gör att man kan jämföra.” 

 

● Hur jobbar ni med att främja ett processinriktat arbetssätt och 

riskbaserat tänkande? 

 

“Återkommande bekymmer anmäls i intermaster, det känns som att det fungerar bra. 

Dyker problemen upp flera gånger i systemet måste man börja kolla på vad som kan göras 

istället.” 

 

● Hur kommunicerar ni ut kvalitetspolicyn och målen till verksamheten? 

 

“Förändringar kommuniceras till alla, annars finns det pärmar vid stationerna som 

informerar om detta. Nya uppdateringar tas troligtvis upp på morgon- och veckomöten, 

men där har jag inte varit med.” 
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● Hur gör ni för att främja förbättringsarbetet och vilka resurser ges till 

det?  

 

“Vi jobbar inte så mycket med förbättringsarbeten, vi har inte möten och genomgångar på 

samma sätt som tidigare. Vi väntar på att få börja om med förbättringsarbetet. Nu jobbar 

vi mer enskilt med förbättring av personer och maskin. De som var ansvariga jobbar inte 

kvar, och det finns ingen ersättare. Operatörer har idéer men ingen som kan ta tag i det.”  

 

8.1 Planering och styrning av verksamheten 

 

● Har ni kravspecifikationer för alla era produkter och tjänster 

dokumenterat? 

 

“Ja, majoriteten ska vara dokumenterade. Finns på både server och på papper (pärm). 

Bristande information på de äldre produkterna.”   

 

● Har ni dokument som informerar om hur processer och 

kvalitetskontroller ska genomföras? 

 

“Ja, det finns i pärmarna. Lite sämre med hur man ska arbeta med att starta maskiner etc. 

Kvalitetskontroller finns som t.ex. timkontroll, uppstart, första- och sistabitskontroll.”  

 

● Finns det något dokument som styr hur och vilka resurser som ska 

användas för att kunna genomföra produktionsprocesserna? Hur vet ni 

vilka resurser som krävs för varje process? 

 

“Ja, det står på tillverkningsordern (TO).”  

 

● Har ni infört styrning och kontroll av processerna och finns detta 

dokumenterat? 

 

“Det borde finnas.”  

 

● Sparar ni information om alla genomförda processer samt 

kvalitetskontroller? Finns denna informationen tillgänglig? 

 

“Ja, kvalitetskontroller ska vara tillgängliga. Ska finnas på  en server i vårt system.”  

 

 

8.5.1 Styrning och kontroll vid framställning av produkter och utförande av 

tjänster: 

 

● Hur gör ni för att mäta resultatet som ska uppnås? 

 

“Vi följer upp resultaten genom RS varje dag. Vi för in information på ett dokument i 

datorn. Där ser vi hur många enheter som är planerade och vad utfallet blev. OEE används, 
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nu använder vi mest tillgänglighet. 

Jag anser att antal bör vara ett viktigt mätetal.”   

 

8.5.2 Identifikation och spårbarhet: 

 

● Hur identifierar ni resultat från processer? Hur vet ni att era processer 

fungerar? 

 

“Vi mäter takttid, kontrollerar kostnadsställe och genomför kvalitetskontroller på 

ankommande material.“ 

 

● Vilka resurser har ni för att övervaka och mäta detta? 

 

“Kvalitetskontroll körs hela tiden, ändringar dokumenteras i systemet. Takttiden för 

processerna följs upp oftare.”  

 

● Hur gör ni för att ha rätt personal på rätt plats? Hur vet ni att personalen 

har rätt kompetens? 

 

“Vi försöker se vilka kompetenser som finns bland vår personal. Kompetensmatrisen som vi 

har i vårt system följs upp kontinuerligt. Alla anställda är registrerade i denna matris. Vi är 

sårbara om kunskap inte finns. Bemanningspersonal är inte dokumenterade utan man får 

känna av personerna och försöka placera dem där de passar.” 

 

● Vilka åtgärder har ni infört för att förebygga mänskliga misstag?  

 

“Tydlighet i bland annat dokumentation. Operatörerna upptäcker själva fel i t.ex. dokument. 

Vi har en bra nivå på dokumenten. Vi har inget som beskriver ett standardiserat arbetssätt 

på stationerna, utan operatörerna vet själva hur de ska jobba.” 

 

● Hur vet ni att dokumenten är den senaste upplagan? 

 

“Operatörerna litar på att de har de senaste kontrollinstruktionerna. Finns inget som visar 

att det är de senaste versionerna. Större ändringar medför att vi behöver göra 

uppdateringar i dokumenten.”     

 

● Hur säkerställer ni att produkterna stämmer överens med 

produktkraven? Hur vet ni att kvalitetskontrollen stämmer överens med 

kravspecen? 

 

“Vi litar på att det stämmer, ändras kravspecen ändras kvalitetskontrollen.” 

 

● Har ni någon arbetsmetod för att se spårbarhet från processer? 

Dokumenteras dessa? T.ex. arkiv med information om leveranser, 

produktion etc. Finns det på intranätet? 
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“Vi använder etiketter. På dessa finns ordernummer som följs i processen. Vi genomför 

första- och sistabitskontroll som sparas i 6 månader i en hylla. De finns tillgängliga för att 

kontrolleras.”  

 

8.5.4 Bevarande: 

 

● Dokumenterar ni genomförda processens resultat och sparas denna 

informationen? Hur sparas informationen? 

 

“Resultat skrivs dagligen, informationen sparas på datorn genom t.ex. exel.”  

 

8.5.6 Styrning och kontroll av ändringar: 

 

● Utvärderar ni ändringar/justeringar i processer och hur dessa kan 

påverka de satta kraven för era produkter?  

 

“I produktionen pratar vi med kvalitet och underhåll vid behov av ändring. Det finns 

dokument som styr arbetsgången. Vi i produktionen  har begränsad möjlighet att göra 

ändringar, vi har inget mandat att genomföra några större ändringar. Masterdata skriver 

ned vad som genomförs.” 

 

8.6 Frisläppning av produkter och tjänster: 

 

● Dokumenterar ni frisläppning av produkter? Kvalitetskontroll när 

produkter skickas till FVL t.ex. 

 

“En pallflagga följer med pallen till färdigvarulagret. Den Innehåller ordernummer, 

artikelnummer, antal, kollinummer och signatur. Informationen scannas in.”  

 

8.7 Styrning och kontroll av avvikande processresultat: 

 

● Om produkten inte överensstämmer med kravspecifikationerna, hur 

hanteras detta? Finns det styrningsdokument t.ex.? 

 

“Ja det finns, de ingår i kontrollinstruktioner. Finns ett visst spann med felmarginal som 

granskas. Utanför spannet blir det en diskussion med kvalitet om vad som skall göras.” 

  

● Finns det något dokument som styr hur dessa situationer ska hanteras. 

 

“Det finns dokument som beskriver vilken arbetsgång som ska följas.”  

 

8.7.2 Organisationen ska bevara dokumenterad information 

 

● Bevarar ni dokumenterad information som beskriver avvikelser? 

 

“Det ska göras i Add (internt system). Informationen skrivs in direkt i servern. Innehåller 

upptäckta fel, vart felet uppstod, bilder, vad som bör göras eller vad som gjordes.” 
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Intervju Processägare 3 

Frågor till processägare  
Avd. Produktion 

 

5.11 Allmänt: 

 

● Har ni koll på kvalitetspolicyn och kvalitetsmålen? Hur jobbar ni med 

dem? 

 

“Nej.”  

 

● Hur säkerställer ni att kraven från kvalitetsledningssystemet integreras i 

processerna? Har ni nytta av kvalitetsledningssystemet i det dagliga 

arbetet? 

 

“Ja. Vi kan kvalitetssäkra ut till kunden. Vi använder kontrollinstruktioner och kontrollkort. 

Olika antal kontroller beroende på vart man är i produktionen.”  

 

● Hur jobbar ni med att främja ett processinriktat arbetssätt och 

riskbaserat tänkande? 

 

“Vi försöker jobba med det, har inte tid just nu pga. tidsbrist. Vissa artiklar har 

återkommande problem. Vi kontrollerar vad som är fel, men det tar lite tid innan man 

hittar orsaken till felet. Vi saknar resurser för att utveckla detta. Vi har ingen 

förbättringsgrupp längre, den gruppen vi hade tidigare fick inte ut något av sitt arbete. Vi 

försöker hitta nya sätt att jobba med förbättringar.”  

 

8.1 Planering och styrning av verksamheten: 

 

● Har ni kravspecifikationer för alla era produkter och tjänster 

dokumenterat? 

 

“Det finns inte för allt. Gamla produkter saknar kravspec och våra verktyg saknar kravspec. 

Finns mycket att jobba med. Men vi har kvalitet stöttar vid oklarheter i processerna.” 

 

● Har ni dokument som informerar om hur processer och 

kvalitetskontroller ska genomföras? 

 

“Det finns, vi har dokument som beskriver hur man ska ställa maskiner t.ex. Vi vill få ut mer 

bilddokument på alla maskiner för att underlätta för operatörerna.” 

 

● Finns det något dokument som styr hur och vilka resurser som ska 

användas för att kunna genomföra produktionsprocesserna? Hur vet ni 

vilka resurser som krävs för varje process? 
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“Planeringsgruppen tillsammans med produktionen styr material- och operatörsbehov. Det 

finns dokument vid körning men ej vid ställ i produktionen.”  

 

● Sparar ni information om alla genomförda processer samt 

kvalitetskontroller? Finns denna informationen tillgänglig? 

 

“Det finns inga rutiner för det, är det operatörer lär sig.  Vi sparar recept i maskiner. 

Tillverkningsorder (TO) godkänner första leverans, sparar och dokumenterar. Det är något 

nytt som de börjat med. Vi genomför kvalitetskontroll, där förstabitskontroll sparas i 6 

månader, och dokumentationen sparas i 10 år.”   

 

8.5.1 Styrning och kontroll vid framställning av produkter och utförande av 

tjänster: 

 

● Hur gör ni för att mäta resultatet som ska uppnås? 

 

“Vi genomför förstabitskontroll. Vi har mallar som styr måtten och pärmar som innehåller 

illustration av hur t.ex. bygeln skall se ut.”  

 

8.5.2 Identifikation och spårbarhet: 

 

● Hur identifierar ni resultat från processer? Hur vet ni att era processer 

fungerar? 

 

“Det ligger inne i TO. Där Visas information om timtakt och personalbehov. Vi ser efter 

processen om de hållit sig inom ramen för resurserna som satts upp. Vi har det 

dokumenterat. Ställtiden är inräknat i kalkylen. Vi har inget riktigt standardiserat ställ 

genom instruktion, för att göra ett bra ställ av maskinen krävs fingertoppskänsla. De som 

jobbat länge har detta, de som är nyare är inte lika duktiga på det. Det är samordnarnas 

jobb att hjälpa till.”  

 

● Vilka resurser har ni för att övervaka och mäta detta? 

 

“Finns inga rutiner för det. Operatörer säger till vad som behövs. Operatörernas erfarenhet 

styr.”  

 

● Hur gör ni för att ha rätt personal på rätt plats? Hur vet ni att personalen 

har rätt kompetens? 

 

“Det finns en kompetensmatris. Inhyrd personal (bemanning) är inte inlagda i systemet. 

Operatörerna måste vara godkända att göra förstabitskontroll. Operatörer hjälper till att 

göra första- och sistabitskontrollen om någon saknar ett godkännande. Det krävs dubbel 

signatur om icke-godkänd tillsammans med en godkänd genomför kontrollen.”  

 

● Vilka åtgärder har ni infört för att förebygga mänskliga misstag?  
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“Det är en brist på åtgärder, finns inga specifika. Det enda som finns är uppföljning när 

problem uppstår. Det är inget som dokumenteras.”  

 

● Hur säkerställer ni att produkterna stämmer överens med 

produktkraven? Hur vet ni att kvalitetskontrollen stämmer överens med 

kravspecen? 

 

“Vi jämför med kravspecifikationerna, mallarna och har visuellt godkännande. Där går vi 

efter kompetensmatrisen. Vi kallar in PU och kvalitet vid osäkerheter. Detta är 

erfarenhetsbaserat. Osäkerhet gör att ordern avbryts och tas upp vid ett senare tillfälle när 

personal med rätt kompetens är på plats. Stödsamordnare kan godkänna, annars skjuts det 

fram till dagen efter. Detta finns ej dokumenterat.”  

 

● Har ni någon arbetsmetod för att se spårbarhet från processer? 

Dokumenteras dessa? T.ex. arkiv med information om leveranser, 

produktion etc. Finns det på intranätet? 

 

“Information arkiveras i 10 år. Förstabit sparas i 6 månader. Detta finns inte på någon 

databas.”. 

 

8.5.4 Bevarande: 

 

● Dokumenterar ni genomförda processens resultat och sparas denna 

informationen? Hur sparas informationen? 

 

“Det sparas i arkivboxar. Dock saknas det mycket dokumentation. Vi har ett väldigt blandat 

system, det finns ingen helhet. Vi har mycket erfarenhet som produktionen är beroende av, 

men bara en liten del är dokumenterat.  

Våra nya produktinformationer sparas i PU tillsammans med TO.”  

 

 

8.5.6 Styrning och kontroll av ändringar: 

 

● Utvärderar ni ändringar/justeringar i processer och hur dessa kan 

påverka de satta kraven för era produkter? 

 

“Det är erfarenhet från operatörer som styr. PU eller underhåll är inkopplat i processen.”  

 

● Finns dessa utvärderingar dokumenterade? 

 

“Brister på material som kommit in dokumenteras. Maskinrelaterade ändringar är UH’s 

och PU’s område, det är sämre dokumentation.”  

 

8.6 Frisläppning av produkter och tjänster: 

 

● Dokumenterar ni frisläppning av produkter? Kvalitetskontroll när 

produkter skickas till FVL t.ex. 
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“Inte mer än sistabitskontrollen. Den Innehåller signatur på vem som genomfört den.”  

 

● Om ni gör det, innefattar den bevis på överensstämmelse med 

acceptanskriterier? Och spårbarhet till den eller de personer som 

godkänd frisläppningen? Stämmer produkten med 

kontrollinstruktionerna/ritningarna? 

 

“Signaturen är vår spårbarhet.” 

 

 

8.7 Styrning och kontroll av avvikande processresultat: 

 

● Om produkten inte överensstämmer med kravspecifikationerna, hur 

hanteras detta? Finns det styrningsdokument t.ex.?  

 

“Det finns inget dokument som beskriver detta.” 

 

● Finns det något dokument som styr hur dessa situationer ska hanteras? 

 

“Det finns inget styrning för detta. Det beror på vad det är för fel. Oftast faller man tillbaka 

till kontrollkorten. Det finns ej dokumenterat att det skall göras.”  

 

8.7.2 Organisationen ska bevara dokumenterad information: 

 

● Bevarar ni dokumenterad information som beskriver avvikelser? 

 

“Vi lägger in avvikelser i Add (internt system). Där står det vad det är för artikelnummer och 
batchnummer så de kan spåras när materialet gjordes. Där beskrivs också vilken typ av 
avvikelse och hur mycket.”  
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8.4 Bilaga 4, Observation 2 - Frågeställningar för stickprov 
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8.5 Bilaga 5, Metod för egenbedömning 
 

Grad av 
uppfyllnad    

1 = Uppfyller inte 
kravet. 2 = Uppfyller delvis kravet. 

3 = 
Uppfyll

er 
kravet. 

Ej tillämpbar inom 
produktionen 

Nr Krav Grad Kommentar 

4 
Organisationens 
förutsättningar    

4.1 Att förstå 
organisationen 
och dess 
förutsättningar 

Organisationen ska avgöra 
vilka externa och interna frågor 
som är relevanta för dess syfte 
och dess strategiska inriktning 
och som påverkar dess förmåga 
att nå de avsedda resultaten 
med sitt 
kvalitetsledningssystem.   

 

Organisationen ska övervaka 
och granska information om 
dessa externa och interna 
frågor 3 

Jobbar med prognos och 
tidigare historik hur varje 
månad kommer att se ut, sen 
finns dock variabler som inte 
går att påverka t.ex. vädret. 
Externa frågor anses bland 
annat vara kundefterfrågan på 
produkterna och om de hinner 
att leverera detta. Interna 
frågor anses vara arbetsmiljö 
etc. 

 

ANM. 1 Bland frågor att 
överväga kan positiva och 
negativa faktorer eller 
förhållanden inkluderas.   

 

ANM. 2 Förståelse för externa 
förutsättningar kan underlättas 
genom att organisationen 
överväger frågor som har sin 
grund i juridiska, tekniska, 
konkurrensmässiga, 
marknadsrelaterade, kulturella, 
sociala och ekonomiska 
sammanhang. Oavsett om 
dessa sammanhang är 
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internationella, nationella, 
regionala eller lokala. 

 

ANM. 3 Förståelse för interna 
förutsättningar kan underlättas 
genom att frågor om 
organisationens värderingar, 
kultur, kunskap och prestanda 
beaktas.   

4.4 
Kvalitetsledning
ssystemet och 
dess processer    

4.4.1 
Organisationen 
ska upprätta, 
införa, 
underhålla och 
ständigt 
förbättra ett 
kvalitetsledning
ssystem,inklusiv
e nödvändiga 
processer och 
deras 
samverkan, 
enligt kraven i 
denna standard. 

Organisationen ska bestämma 
vilka processer som behövs för 
kvalitetsledningssystemet och 
hur de ska tillämpas inom hela 
organisationen, och den ska:  (Produktion) 

a) 

bestämma nödvändiga 
underlag och förväntade 
resultat för dessa processer; 3 

Finns förväntade nyckeltal 
som tillexempel utfall och 
OEE. 

b) 

bestämma ordningsföljd för, 
och samverkan mellan, dessa 
processer; 3 

Finns processkarta i 
ledningssystemet. 

c) 

bestämma och tillämpa de 
kriterier och metoder (inklusive 
övervakning, mätning och 
tillhörande nyckeltal) som 
behövs för att säkerställa en 
verkningsfull tillämpning och 

3 

Styrning sker genom 
planeringsavdelningen, där 
det styrs hur mycket resurser 
som behövs för varje process. 
Övervakning mätning och 
nyckeltal finns för dessa 
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styrning av dessa processer; processer. 

d) 

bestämma vilka resurser som 
behövs för dessa processer och 
säkerställa att dessa resurser är 
tillgängliga; 3 

För produktionen är detta 
godkänt med hänsyn till 
planeringsrutinen 

e) 
tilldela ansvar och befogenheter 
för dessa processer; 2 

Ansvar och befogenheter är 
tilldelade med hänsyn till olika 
roller i processen. Dock ej 
nedskriven i processkartan. 

f) 

hantera risker och möjligheter 
som bestämts i enlighet med 
kraven i avsnitt 6.1; 2 

Kraven i avsnitt 6.1 uppfylls ej 
helt, riskanalyser finns och 
riskbaserat tänkande finns 
genom kontroller i 
produktion. 

g) 

utvärdera dessa processer och 
genomföra de eventuella 
ändringar som behövs för att 
säkerställa att processerna ger 
avsedda resultat; 2 

Vid strukturförändringar och 
införing av nya produkter 
genomförs olika faser i 
utvärderingen och 
dokumenteras ner. Men vid 
maskinella förändringar görs 
samma utvärdering men dock 
dokumenteras detta inte ner. 

h) 
förbättra processerna och 
kvalitetsledningssystemet. 2 

Jobbar för tillfället inte med 
att förbättra processerna, dock 
finns det plan på att börja ta 
upp förbättringsarbeten igen. 
Anmärkning i förra 
revisionsprotokollet. 

4.4.2 
Organisationen 
ska i nödvändig 
omfattning:    

a) 

underhålla dokumenterad 
information som stöd för 
tillämpningen av sina 
processer; 3 

Resultat i RS och gemensam 
Excel fil underhålls varje dag 
med siffror som OEE, 
kontrollinstruktioner finns, 
TO-finns. 
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b) 

bevara dokumenterad 
information som skapar 
förtroende för att processerna 
utförs som planerat. 3 

Kontrollkort sparas, även 
resultatdokument. (OEE) 

5 Ledarskap    

5.1 Ledarskap 
och åtagande    

5.1.1 Allmänt 

Högsta ledningen ska tydligt 
visa ledarskap och åtagande i 
fråga om 
kvalitetsledningssystemet 
genom att:   

a) 

ta ansvar för 
kvalitetsledningssystemets 
verkan; 2 

Ej kommunicerat kvalitetsmål 
samt policy ut till hela 
produktionen. Informationen 
finns men kunskap om vad 
man hittar den saknas.  

b) 

säkerställa att kvalitetspolicy 
och kvalitetsmål är upprättade 
för kvalitetsledningssystemet 
och är förenliga med 
organisationens förutsättningar 
och strategiska inriktning; 3 

Kvalitetsmål samt policy finns 
i ADD, bör dock kolla över 
kvalitetsmål för 2018. 

c) 

säkerställa att 
kvalitetsledningssystemets krav 
integreras i organisationens 
verksamhetsprocesser; 3 

Första-, sista och timkontroll 
görs på varje station och 
dokumenteras ner och sparas i 
6 månader. Dokumentation 
sparas i 10 år. 

d) 

främja ett processinriktat 
arbetssätt och riskbaserat 
tänkande; 2 

Finns ett flödesschema för 
hela produktionen hur det 
samverkar med varandra. 
Dock finns inte information 
om vem som äger processerna. 
Riskbaserad tänkande görs 
med kontroller, förstabits, 
sistabits och timkontroller. 
Dock finns det få riskanalyser 
på processerna. 

e) 

säkerställa att 
kvalitetsledningssystemet ges 
nödvändiga resurser; 2 

Finns inte tillräckligt med 
resurser att börja jobba med 
förbättringar. Dock finns det i 
pipelinen. Resurser genom att 
ha kontrollinstruktioner och 
uppdatering av dessa finns. 
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f) 

kommunicera betydelsen av att 
kvalitetsarbetet leds och styrs 
på ett väl fungerande sätt och 
att kraven i 
kvalitetsledningssystemet 
uppfylls;  2 

Kommunikation av 
kvalitetsmål och policy är inte 
kommunicerat i alla steg av 
kedjan. Men dock styrs 
kvalitetsarbetet på rätt sätt 
genom kontroller etc. 

g) 

säkerställa att 
kvalitetsledningssystemet 
uppnår avsett resultat;  2 

Finns planerade interna 
revisioner men har problem 
med att göra uppföljning på 
revisionerna. 

h) 

engagera, leda och stödja 
personer så att de bidrar till ett 
väl fungerande 
kvalitetsledningssystem;  2 

Finns idag inget system att 
jobba med ständiga 
förbättringar.  

i) främja förbättring;  2 

Saknas resurser, ansvarig chef 
ser inte möjligheter att jobba 
med större 
förbättringsarbeten. Allt 
förslag som har kommit in om 
förbättring har lagts på is. 

j) 

ge stöd till andra relevanta 
ledande befattningshavare så 
att de tydligt utövar sitt 
ledarskap på ett sätt som är 
lämpligt inom deras 
ansvarsområden.  2 

Resurser till att utnyttja 
kvalitetsledningssystem finns, 
med hjälp av Q etc., men finns 
inte möjligheter till att göra ett 
större förbättringsarbete pga. 
t.ex. tidsbrist. 

 

ANM. Begreppet ”verksamhet” 
i denna standard kan tolkas i 
vid bemärkelse som de 
aktiviteter som är av central 
bety- delse för syftet med 
organisationens existens, 
oavsett om organisationen är 
offentlig eller privat, 
vinstdrivande eller icke- 
vinstdrivande.   

5.2.2 
Kommunikation 
av 
kvalitetspolicy Kvalitetspolicyn ska:   

a) 

finnas tillgänglig och 
underhållas som dokumenterad 
information; 3 

Finns tillgänglig, men alla vet 
inte vart man kan hitta detta. 
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b) 
kommuniceras, förstås och 
tillämpas inom organisationen; 2 

Flertal operatörer vet inte vad 
kvalitetspolicyn är. Bör ses 
över. 

c) 

i lämplig utsträckning vara 
tillgänglig för relevanta 
intressenter. 3  

6 Planering    

6.1 Åtgärder för 
att hantera 
risker och 
möjligheter    

6.1.1 När 
organisationen 
planerar 
kvalitetsledningssy
stemet ska den 
beakta de frågor 
som det hänvisas 
till i avsnitt 4.1 och 
de krav som det 
hänvisas till i 
avsnitt 4.2, samt 
avgöra vilka risker 
och möjligheter 
som behöver 
hanteras för att:    

a) 

försäkra sig om att 
kvalitetsledningssystemet har 
möjlighet att ge avsett resultat; 2 

Bland annat 
kontrollinstruktioner 
uppdateras när stora 
ändringar görs. Interna 
revisioner görs men problem 
med uppföljning 

b) förstärka önskvärda effekter; 3 
Tydlighet i 
kontrollinstruktioner. 

c) 
förebygga eller minska 
oönskade effekter;  3 

Genomför kvalitetskontroller 
och har spårbarhet i 
processerna. 

d) uppnå förbättring. 2 

Saknas resurser för att lyfta 
och genomföra 
förbättringsarbeten. 
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6.1.2 
Organisationen 
ska planera:    

a) 
åtgärder för att hantera dessa 
risker och möjligheter; 2 

Finns planerade åtgärder för 
att hantera risker, men att 
hantera möjligheter är sämre. 
T.ex. nya arbetssätt då 
operatörerna inte alltid följer 
kontrollinstruktioner och har 
sitt egna sätt att t.ex. ställa 
maskinen. 

b1) 

integrera och införa åtgärderna 
i processerna inom sitt 
kvalitetsledningssystem (se 
avsnitt 4.4); 3 

Företaget har integrerat 
åtgärder i processerna för att 
hantera risker, som t.ex. 
kontrollkort som operatörer 
ska dokumentera ner första-, 
sistabitskontroll och har 
timkontroller. 

b2) 
utvärdera om åtgärderna har 
gett avsedd verkan 3 

Genomförs genom utvärdering 
av OEE. 

 

Åtgärder som vidtas för att 
hantera risker och möjligheter 
ska stå i proportion till deras 
tänkbara inverkan på 
produkternas och tjänsternas 
överensstämmelse med krav.   

 

ANM. 1 Alternativ rörande 
hantering av risker kan vara att 
undvika risk, ta en risk i syfte 
att utnyttja en möjlighet, 
eliminera riskkällan, ändra 
sannolikheten för eller 
konsekvenserna av en risk, dela 
risken eller acceptera risken 
baserat på välgrundat beslut.   

 

ANM. 2 Möjligheter kan leda 
till att organisationen inför nya 
arbetssätt, lanserar nya 
produkter, öppnar nya 
marknader, hanterar nya 
kunder, bygger upp 
partnerskap, använder ny 
teknik och tillämpar andra 
önskvärda och möjliga sätt för 
att tillgodose sitt eget eller sina 
kunders behov.   
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6.2 Kvalitetsmål 
och planering 
för att uppnå 
dem    

6.2.1 
Organisationen ska 
upprätta 
kvalitetsmål för 
relevanta 
funktioner, nivåer 
och processer, som 
behövs 

för 
kvalitetsledningssy
stemet.    

a) 
stå i överensstämmelse med 
kvalitetspolicyn; 3  

b) vara mätbara; 3 

Kvalitetsmålen är mätbara 
genom t.ex. kassationer, 
kvalitetskontroller. 

c) ta hänsyn till tillämpliga krav; 3  

d) 

vara relevanta för produkternas 
och tjänsternas 
överensstämmelse med krav 
och för förbättring av kund- 
tillfredsställelsen; 2  

e) övervakas; 2  

f) kommuniceras; 2 
Delar av personalen har inte 
kunskap om kvalitetsmålen.  

g) uppdateras efter behov. 3  

 

Organisationen ska underhålla 
dokumenterad information om 
kvalitetsmålen.   

6.2.2 När 
organisationen 
planerar för att 
uppnå sina 
kvalitetsmål ska 
den avgöra:    
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a) vad som ska göras 3 Framgår i tillverkningsordern. 

b) 
vilka resurser som kommer att 
krävas; 3 Framgår i tillverkningsordern. 

c) vem som ska vara ansvarig; 3 Framgår i tillverkningsordern. 

d) när det ska vara genomfört;  3 Framgår i tillverkningsordern. 

e) hur resultaten ska utvärderas. 3 Framgår i tillverkningsordern. 

7 Stöd    

7.1 Resurser    

7.1.1 Allmänt 

Organisationen ska fastställa 
vilka resurser som behövs för 
att upprätta, införa, underhålla 
och ständigt för- bättra sitt 
kvalitetsledningssystem. 
Organisationen ska även 
tillhandahålla dessa resurser.   

a) 
förmåga och begränsningar hos 
befintliga interna resurser; 3  

b) 
vad som behöver inhämtas från 
externa leverantörer. 3  

7.1.2 Personella 
resurser 

Organisationen ska bestämma 
och tillhandahålla nödvändiga 
personella resurser för ett 
verkningsfullt införande av 
kvalitetsledningssystemet samt 
för att styra och genomföra 
processerna. 2 

Planeringen styr personella 
resurser till olika delar av 
processer, men dock bör det 
ses över om personal för 
stödfunktioner är tillräcklig då 
en person som hade ansvar 
över huvudplaneringen har 
lämnat företaget. 

7.1.3 
Infrastruktur  

Organisationen ska bestämma, 
tillhandahålla och underhålla 
den infrastruktur som är 
nödvändig för att genomföra 
processerna i syfte att uppnå 
överensstämmelse med krav på 
produkter och tjänster. 3 (Produktion) 

a) 
byggnader och tillhörande 
försörjningssystem;  3  

b) 
utrustning (både hårdvara och 
mjukvara);ch mjukvara);  3  
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c) transportresurser;  3  

d) 
informations- och 
kommunikationsteknik. 3  

7.1.5 Resurser 
för övervakning 
och mätning    

7.1.5.1 Allmänt  

Organisationen ska bestämma 
och tillhandahålla de resurser 
som behövs för att säkerställa 
giltiga och tillförlitliga resultat, 
när övervakning eller mätning 
används för att verifiera att 
produkter och tjänster 
överensstämmer med kraven.    

 

Organisationen ska säkerställa 
att de resurser som 
tillhandahålls:   

a) 

är lämpliga för den specifika 
typ av övervakning och 
mätning som utförs; 3 

Finns en handlingsplan över 
hur och när det ska mätas. 
Finns verktyg tillgängliga för 
detta. 

b) 

underhålls så att det säkerställs 
att de förblir lämpliga för sitt 
ändamål. 3 

Verktygen kalibreras och 
underhålls. 

 

Organisationen ska bevara 
lämplig dokumenterad 
information som bevis på att 
resurserna för övervakning och 
mätning är lämpliga för det 
avsedda ändamålet.   

7.1.5.2 
Spårbarhet vid 
mätning  

När spårbarhet vid mätning är 
ett krav, eller när 
organisationen anser det vara 
en viktig del i att skapa 
förtroende för mätresultatens 
giltighet, ska mätutrustning:    
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a) 

med förutbestämda intervall, 
eller före användning, 
kalibreras och/eller verifieras 
mot mätnormaler som är 
spårbara till internationella 
eller nationella normaler. I de 
fall inga sådana normaler finns 
ska grunderna för kalibreringen 
eller verifieringen bevaras som 
dokumenterad information;  3  

b) 
vara identifierad så att dess 
status kan avgöras;  3  

c) 

skyddas mot justeringar, skada 
eller försämring som skulle 
göra kalibreringsstatus och 
efterföljande mät- resultat 
ogiltiga. 3  

 

Om mätutrustning befinns vara 
olämplig för sitt avsedda 
ändamål ska organisationen 
avgöra om giltigheten hos 
resultat från tidigare mätningar 
påverkats negativt, samt i 
nödvändig utsträckning vidta 
lämpliga åtgärder. 3  

7.1.6 
Organisationens 
kunskap 

Organisationen ska bestämma 
den kunskap som är nödvändig 
för att genomföra processerna i 
syfte att uppnå 
överensstämmelse med krav på 
produkter och tjänster 2 

Processerna är kartlagda, och 
kontrollinstruktioner finns för 
nästan alla produkter. 
Personalen i produktionen 
besitter lång erfarenhet, detta 
bör utnyttjas genom att 
standardisera bästa möjliga 
arbetssätt. För att öka 
effektiviteten och resultat. 
Genom att ge resurser till t.ex. 
standardisera ställ så alla 
jobbar på samma sätt minskar 
variationer och är lättare att 
hitta fel.  

 

Denna kunskap ska underhållas 
och göras tillgänglig i 
nödvändig omfattning. 3 

Kompetensmatriser finns för 
anställda. Saknas dock för 
bemanning.  
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När organisationen hanterar 
förändrade behov och trender 
ska den beakta sin befintliga 
kunskap och bestämma hur 
eventuellt ytterligare nödvändig 
kunskap och uppdateringar ska 
inhämtas eller göras 
tillgängliga.   

 

ANM. 1 Organisationens 
kunskap är specifik för 
organisationen och inhämtas 
genom erfarenhet. Det är 
information som används och 
delas för att uppnå 
organisationens mål.   

 
ANM. 2 Organisationens 
kunskap kan vara baserad på:   

a) 

interna källor (t.ex. immateriell 
egendom, kunskap baserad på 
erfarenhet, lärdomar från 
misslyckanden och från 
framgångsrika projekt, 
inhämtande samt delande av 
odokumenterad kunskap och 
erfarenhet, resultat av 
förbättringar av processer, 
produkter och tjänster);  2 

Personalen i produktionen 
besitter lång erfarenhet, detta 
bör utnyttjas genom att 
standardisera bästa möjliga 
arbetssätt. För att öka 
effektiviteten och resultat. 
Genom att ge resurser till t.ex. 
standardisera ställ så alla 
jobbar på samma sätt minskar 
variationer och är lättare att 
hitta fel. När ändringar görs 
maskinellt, även vid stora 
justeringar dokumenteras inte 
detta ner, ingen loggbok på 
vad vilka justeringar samt 
åtgärder som har gjorts. 
Erfarna personal har ett sätt 
att finjustera maskinerna på 
sitt eget sätt, detta borde läras 
ut och dokumenteras ner för 
att inte tappa denna 
kunskapen. 

b) 

externa källor (t.ex. standarder, 
akademiska källor, 
konferenser, inhämtande av 
kunskap från kunder eller 
externa leverantörer). 3 

Certifierade för ISO 9001 och 
14001: 2008, har goda 
relationer med leverantörer. 
Har även utbildningar och 
konferenser. Samt 
företagsbesök för att se hur 
andra företag gör. 

7.2 Kompetens Organisationen ska:   (Produktion) 
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a) 

avgöra vilken kompetens som 
är nödvändig hos den eller de 
personer som arbetar för den 
och som påverkar 
kvalitetsledningssystemets 
prestanda och verkan;  3 

Finns en tydlig bild av vilka 
kompetenser som är 
tillgängliga, lönesystemet är 
baserad på kompetens. 

b) 

säkerställa att dessa personer 
är kompetenta baserat på 
lämplig utbildning, upplärning 
eller erfarenhet;  2 

Enligt stickprov tycker vissa 
operatörer att de inte fått 
tillräcklig utbildning, detta bör 
ses över för att säkerställa att 
rätt resultat nås. 

c) 

vidta åtgärder, där så är 
tillämpligt, för att införskaffa 
den nödvändiga kompetensen 
och utvärdera verkan av de 
vidtagna åtgärderna;  3  

d) 

bevara lämplig dokumenterad 
information som belägg för 
kompetens.  3 Finns kompetensmatris 

 

ANM. Tillämpliga åtgärder kan 
exempelvis vara att ge anställda 
möjlighet till vidareutbildning, 
mentorstöd eller andra 
arbetsuppgifter, eller att hyra in 
eller anlita kompetenta 
personer.   

7.3 Medvetenhet 

Organisationen ska säkerställa 
att personer som arbetar inom 
eller åt organisationen är 
medvetna om:   

Kvalitetspolicyn och 
kvalitetsmål bör 
kommuniceras ut och få 
personalen att förstå att 
genom att jobba med det 
förstå hur det påverkar 
resultatet. Även förstå vad 
som händer då kvalitetskraven 
inte uppfylls. 

a) kvalitetspolicyn; 2 

Finns mer att jobba på för att 
nå ut till personalen för 
förståelse av kvalitetspolicyn. 

b) relevanta kvalitetsmål; 2 

Kvalitetsmål finns ute i 
produktionen, intervjuer med 
operatörer visar dock att det 
finns en kunskapsbrist om 
detta. 
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c) 

sina bidrag till ett väl 
fungerande 
kvalitetsledningssystem, 
inklusive fördelarna med att 
kvalitetsprestanda förbättras;  2 

Ges idag inte möjlighet till 
förbättringsarbete, där med 
har operatörerna svårt att 
påverka arbetet och komma 
med nya idéer. Beror främst 
på resursbrist som t.ex. 
tidsbrist och ingen utvecklad 
plan för att genomföra 
förbättringar. 

d) 

konsekvenserna av att inte 
uppfylla kraven i 
kvalitetsledningssystemet. 3 

Kontrollinstruktioner anger 
konsekvenserna om kraven 
inte uppfylls. 

7.4 
Kommunikation  

Organisationen ska avgöra 
vilken intern och extern 
kommunikation som är 
relevant i fråga om 
kvalitetsledningssystemet. 
Detta innefattar:    

a) 
vad kommunikationen ska 
handla om; 3  

b) när kommunikationen ska ske; 3  

c) 
med vem kommunikationen 
ska ske;  3  

d) hur kommunikationen ska ske; 3  

e) 
vem som har hand om 
kommunikationen. 3  

7.5 
Dokumenterad 
information     

7.5.1 Allmänt 

Organisationens 
kvalitetsledningssystem ska 
innefatta:  3  

a) 

dokumenterad information 
som krävs enligt denna 
standard;  3  

b) 

dokumenterad information 
som organisationen har 
bestämt är nödvändig för ett väl 
fungerande 
kvalitetsledningssystem. 3  
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ANM. Omfattningen av den 
dokumenterade informationen 
för ett kvalitetsledningssystem 
kan variera från en 
organisation till en annan 
beroende på:   

 

 

— organisationens storlek och 
dess slag av aktiviteter, 
processer, produkter och 
tjänster; 

— processernas komplexitet 
och samverkan; 

— personers kompetens.   

7.5.2 Skapande 
och uppdatering 

När dokumenterad information 
skapas och uppdateras ska 
organisationen säkerställa 
lämplig:  3 

Görs automatiskt i ADD varje 
gång dokumenterad 
information uppdateras eller 
skapas. 

a) 

identifiering och beskrivning 
(t.ex. rubrik, datum, författare 
eller referensnummer);  3  

b) 

form (t.ex. språk, 
programvaruversion, grafik) 
och medium (t.ex. papper, 
elektroniskt format); 3  

c) 

granskning och godkännande i 
fråga om lämplighet och 
tillräcklighet. 3  

7.5.3 Styrning av 
dokumenterad 
information    

7.5.3.1 
Dokumenterad 
information 
som krävs av 
kvalitetsledning
ssystemet och av 
denna standard 
ska styras för att 
säkerställa att    
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a) 

den är tillgänglig och lämplig 
för användning där den behövs 
och när den behövs;  3  

b) 

den är tillräckligt skyddad (t.ex. 
mot förlust av konfidentialitet, 
olämplig användning eller 
förvanskning). 3  

7.5.3.2 För 
denna styrning 
av 
dokumenterad 
information ska 
organisationen i 
tillämplig 
utsträckning 
behandla:     

a) 
distribution, åtkomst, 
inhämtning och användning;  3  

b) 

förvaring och bevarande, 
inklusive bevarande av 
läsbarhet;  3  

c) 
styrning av ändringar (t.ex. 
versionshantering); 3  

d) arkivering och gallring. 3  

 

Dokumenterad information av 
externt ursprung, som 
organisationen har bestämt är 
nödvändig för planering och 
användning av 
kvalitetsledningssystemet ska i 
lämplig utsträckning 
identifieras och styras.   

 

Dokumenterad information 
som bevaras som bevis på 
överensstämmelse ska skyddas 
från oavsiktlig ändring.   
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ANM. Åtkomst kan förutsätta 
att det tagits ett beslut om 
behörighet att endast få läsa 
den dokumenterade 
informationen, eller att både få 
läsa och ändra den 
dokumenterade informationen.   

8 Verksamhet   (Produktion) 

8.1 Planering 
och styrning av 
verksamheten 

Organisationen ska planera, 
införa och styra och kontrollera 
de processer (se avsnitt 4.4) 
som behövs för att uppfylla 
krav på att tillhandahålla 
produkter och tjänster, och 
utföra de åtgärder som anges i 
avsnitt 6 genom att:   

a) 
bestämma kraven på produkter 
och tjänster; 2 

Tillverkningsunderlag och 
kontrollinstruktioner finns för 
de flesta produkter, bör ses 
över om alla är uppdaterade. 

b) upprätta kriterier för:   

 1) dessa processer; 3 

Med hjälp av planeringen, kan 
dem se vilka resurser som 
behövs till varje del av 
produktionsflödet. T.ex. gå 
upp i skift, ha mer personal. 
Samt med hjälp av 
kompetensmatris kan man 
utnyttja detta för att öka 
resurser till trånga sektorer. 

 
2) att godkänna produkter och 
tjänster; 3 

Kontrollinstruktioner och 
kvalitetskontroller 

c) 

bestämma vilka resurser som 
behövs för att uppnå 
överensstämmelse med kraven 
på produkter och tjänster; 3 Tillverkningsorder 

d) 
införa styrning och kontroll av 
processerna enligt kriterierna; 3 

Kontrollinstruktioner och 
planering. 

e) 

bestämma behovet av och i 
nödvändig utsträckning 
underhålla och bevara 
dokumenterad information för 
att:   
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1) ge förtroende för att 
processerna utförts som 
planerats;  3 

Finns i RS system samt 
gemensam Excel fil där tal 
som OEE finns tillgänglig 

 

2) visa att produkterna och 
tjänsterna överensstämmer 
med kraven.  3 

Kvalitetskontroll, första- och 
sistabitskontroll. 

 

Resultatet av denna planering 
ska vara lämpligt för 
organisationens verksamhet.   

 

Organisationen ska styra och 
kontrollera planerade 
ändringar och granska 
konsekvenserna av oavsiktliga 
ändringar, samt i nödvändig 
utsträckning vidta åtgärder för 
att motverka negativa effekter.   

 

Organisationen ska säkerställa 
att utkontrakterade 
(outsourcade) processer är 
styrda och kontrollerade (se 
avsnitt 8.4).   

8.2 Krav 
avseende 
produkter och 
tjänster     

8.2.1 
Kommunikation 
med kund 

Kommunikation med kund ska 
innefatta att:    

a) 
tillhandahålla information om 
produkter och tjänster;  3  

b) 
hantera förfrågningar, kontrakt 
eller order, inklusive ändringar;  3  

c) 

inhämta återkoppling från 
kund om produkter och 
tjänster, inklusive klagomål 
från kund;  3  

d) 
säkerställa hantering av 
kundegendom; 3  
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e) 

upprätta särskilda krav på 
åtgärder för att, när så är 
relevant, säkerställa avtalad 
leveransförmåga.   

8.2.3 
Granskning av 
krav på 
produkter och 
tjänster     

8.2.3.2 
Organisationen 
ska i tillämplig 
omfattning 
bevara 
dokumenterad 
information om:   3  

a) resultaten av genomgången;  3  

b) 
eventuellt nya krav på 
produkterna och tjänsterna. 3  

8.2.4 Ändringar 
av krav på 
produkter och 
tjänster  

När krav på produkter och 
tjänster ändras ska 
organisationen säkerställa att 
relevant dokumenterad 
information ändras, och att 
berörda personer informeras 
om de ändrade kraven. 3  

8.5 
Framställning 
av produkter 
och utförande 
av tjänster    

8.5.1 Styrning 
och kontroll vid 
framställning av 
produkter och 
utförande av 
tjänster  

Organisationen ska framställa 
produkter och utföra tjänster 
under styrda och kontrollerade 
former. Detta innebär att 
organisationen i tillämplig 
utsträckning ska:    

a) 
ha tillgång till dokumenterad 
information som definierar:    
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1) egenskaper hos de produkter 
och tjänster som ska erbjudas 
eller de aktiviteter som ska 
utföras;  3 

Kontrollinstruktioner 
beskriver utförande, mallar 
och bilder hjälper till med att 
visualisera produkterna. 

 2) de resultat som ska uppnås;  3 OEE 

b) 

ha tillgång till och använda 
lämpliga resurser för 
övervakning och mätning;  3 

Finns fysiska tester, visuell 
avsyning, visionsystem, likare 
etc. 

c) 

införa övervakning och 
mätning, för att vid lämpliga 
tillfällen verifiera att kriterier 
för styrning och kontroll av 
processer eller deras resultat 
har uppfyllts samt att 
produkter och tjänster 
överensstämmer med 
acceptanskriterier;  3 

System och verktyg finns på 
båda avdelningarna för att 
göra övervakning och 
mätning. 

d) 

använda lämplig infrastruktur 
och miljö för att genomföra 
processer; 3  

e) 

tillsätta kompetent personal 
och specificera relevanta 
kvalifikationskrav;  2 

Kompetensmatris finns för 
alla anställda, men dock ej för 
bemanningspersonal. 
Bemanningspersonal placeras 
på stationer som 
produktionsledaren anser att 
de passar för, finns alltså inget 
tydligt kvalifikationskrav.  

f) 

validera och regelbundet 
omvalidera förmågan hos 
processer att uppnå planerade 
resultat för framstäl- lande av 
produkter och utförande av 
tjänster, där resultatet inte kan 
verifieras genom efterföljande 
över- vakning eller mätning;  Ej applicerbar 

g) 
införa åtgärder för att 
förebygga mänskliga misstag; 3 

I tillverkningsordern finns vad 
det behövs för material och 
kontrollkort där operatörerna 
ska fylla i förstabit och 
sistabits kontroller, även 
timkontroller. Detta är en 
åtgärd för att förebygga 
mänskliga misstag. 
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h) 
utföra frisläppning, leverans 
samt aktiviteter efter leverans. 3  

8.5.2 
Identifikation 
och spårbarhet  

Organisationen ska använda 
lämpliga sätt att identifiera 
resultat från processer när det 
är nödvändigt för att säkerställa 
överensstämmelse hos 
produkter och tjänster. 3 

Kvalitetskontroll genom bland 
annat visuella kontroller. 

 

Organisationen ska identifiera 
status för dessa resultat med 
hänsyn till krav på övervakning 
och mätning under hela 
framställningen av produkter 
och utförandet av tjänster. 3  

 

Organisationen ska, när 
spårbarhet är ett krav, styra och 
kontrollera den unika 
identifieringen av resultaten 
och bevara den dokumenterade 
information som är nödvändig 
för att möjliggöra spårbarhet.  3 

Finns inte det kravet på 
spårbarhet, men går att spåra 
till viss tidpunkt mha 
kontrollkort, etiketter och 
pallflagga. 

8.5.4 Bevarande  

Organisationen ska, i den 
utsträckning som är nödvändig 
för att säkerställa 
överensstämmelse med krav, 
bevara de processresultat som 
uppkommer under 
framställning av produkter och 
utförande av tjänster.  3 

Sparar dokumentation i arkiv 
och på Add.  

 

ANM. Bevarandet kan innefatta 
identifiering, hantering, 
motverkande av 
kontaminering, förpackning, 
förvaring, överföring eller 
transport samt skydd.    

8.5.6 Styrning 
och kontroll av 
ändringar 

Organisationen ska, i den 
utsträckning som är nödvändig, 
granska, styra och kontrollera 
ändringar vid framställning av 
produkter och utförande av 
tjänster. Detta för att 
säkerställa fortsatt 
överensstämmelse med krav 3 

Har en arbetsgång för 
ändringar i processer där man 
blandar in PU, 
produktionsteknik och 
kvalitet. Mäter resultat från en 
0-serie och utvärderar.  
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Organisationen ska bevara 
dokumenterad information 
som visar resultaten från 
granskning av ändringar, den 
eller de personer som godkänt 
ändringarna samt eventuellt 
nödvändiga åtgärder som 
vidtagits till följd av 
granskningen.  2 

Detta görs dock vid 
framställning av nya 
produkter, men görs ej när 
ändringar görs i maskiner.  

8.6 Frisläppning 
av produkter 
och tjänster 

Organisationen ska, när så är 
lämpligt, genomföra planerade 
aktiviteter för att verifiera att 
kraven på produkter och 
tjänster har uppfyllts.   

 

Frisläppning av produkter och 
tjänster till kunden ska inte ske 
innan planerade aktiviteter har 
slutförts på ett 
tillfredsställande sätt. 
Undantag kan göras om 
frisläppningen godkänts av en 
behörig instans samt av kunden 
om så är tillämpligt.  3 

Kunden i detta fall är lagret, 
innan det skickas iväg så görs 
en sistabitskontroll på 
batchen. 

 

Organisationen ska bevara 
dokumenterad information om 
frisläppning av produkter och 
tjänster. Den dokumenterade 
informationen ska innefatta:  3 

Kontrollkorten signeras och 
stämplas innan utskick till 
lager. Sparas i arkiv. 

a) 
bevis på överensstämmelse 
med acceptanskriterier; 3  

b) 

spårbarhet till den eller de 
personer som godkänt 
frisläppningen. 3 

Genomförs med hjälp av 
signaturer. 

8.7 Styrning och 
kontroll av 
avvikande 
processresultat    (Produktion) 

8.7.1 
Organisationen 
ska säkerställa 
att avvikande 
processresultat, 
dvs. sådana som 
inte uppfyller 
ställda krav, 
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identifieras, 
styrs och 
kontrolleras, så 
att oavsiktlig 
användning 
eller leverans 
förhindras.  

 

Organisationen ska vidta 
lämpliga åtgärder utifrån 
avvikelsens art och dess 
inverkan på produkternas och 
tjänsternas överensstämmelse 
med krav. Detta ska även 
omfatta avvikande produkter 
och tjänster som upp- täcks 
efter att produkter levererats 
samt under eller efter 
utförande av tjänster.   

 

Organisationen ska hantera 
avvikande processresultat på 
ett eller flera av följande sätt:    

a) korrigera;  3 

Korrigerar om 
förstabitskontroll inte 
stämmer överens med 
kravspecifikationer 

b) 

utsortera, avskilja, returnera 
eller ställa in en leverans av 
produkter och tjänster;  3 

En dokumenterad arbetsgång 
finns där produktionen i 
samverkan med kvalitet tar 
beslut om vad som skall göras. 

c) informera kunden;  Ej applicerbar 

d) 
inhämta godkännande för 
leverans under dispens.  Ej applicerbar 

 

Överensstämmelse med kraven 
ska verifieras när avvikande 
processresultat korrigeras   

8.7.2 
Organisationen 
ska bevara 
dokumenterad 
information 
som:    

a) beskriver avvikelsen;  3 Informationen läggs in i Add. 
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b) beskriver vidtagna åtgärder;  3 Informationen läggs in i Add. 

c) 
beskriver erhållna 
leveransdispenser;  

Har inte dessa krav, levererar 
till detaljhandel 

d) 

visar vilken ansvarig instans 
som beslutat om åtgärd för 
avvikelsen. 3  

9 Utvärdering av 
prestanda    

9.1 Övervakning, 
mätning, analys 
och utvärdering     

9.1.1 Allmänt Organisationen ska avgöra   

a) 
vad som behöver övervakas och 
mätas;  3 

Alla processer i produktionen 
övervakas och mäts genom 
första-, sistabits och 
timkontroller. 

b) 

vilka metoder som i tillämplig 
utsträckning behövs för 
övervakning, mätning, analys 
och utvärdering för 

att säkerställa tillförlitliga 
resultat; 3 

Metoder för övervakning och 
mätning finns genom fysiska 
tester, vision etc. Men analys 
och utvärdering av detta görs 
om det skulle sker an avvikelse 
med hjälp av Q. 

c) 
när övervakning och mätning 
ska utföras; 3 

Finns en standard för alla 
processer, kontrollkort fylls i 
varje timme. Där operatören 
gör ett stickprov och kollar om 
produkten är godkänd.  

d) 

när resultaten från övervakning 
och mätning ska analyseras och 
utvärderas. 3  

 

Organisationen ska utvärdera 
kvalitetsprestanda och verkan 
hos kvalitetsledningssystemet.  2 

Intern revision görs, men dock 
finns det problem med 
uppföljning och efterlevnad. 

 

Organisationen ska bevara 
lämplig dokumenterad 
information som visar 
resultaten. 3  
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9.1.3 Analys och 
utvärdering 

Organisationen ska analysera 
och utvärdera lämpliga data 
och information som härrör 
från övervakning och mätning   

 
Resultaten av analysen ska 
användas för att utvärdera:    

a) 
produkternas och tjänsternas 
överensstämmelse med krav;  3 

Följer upp OEE, kassationer 
etc.  

b) 
graden av 
kundtillfredsställelse;  3  

c) 
kvalitetsledningssystemets 
prestanda och verkan;  2 

Kvalitetsledningssystemet 
utvärderas genom 
internrevision, men har 
problem med uppföljning av 
avvikelser i verksamheten. 

    

d) 
om planerade åtgärder har 
vidtagits verkningsfullt;  2 

Strukturmässiga åtgärder följs 
upp men sämre på maskinella 
förändringar. Interna 
revisioner har problem med 
uppföljning. 

e) 

verkan av åtgärder för 
hantering av risker och 
möjligheter; 2 

Vid avvikelser i batch eller nya 
produkter sker kontroll av 
produkt i tätare intervall. 

f) 
externa leverantörers 
prestanda; 1 Ej applicerbar 

g) 
behovet av förbättring av 
kvalitetsledningssystemet. 2 Ej applicerbar 

9.3 Ledningens 
genomgång    

Ha rutiner att jobba med 
ledningens genomgång, 
fastställa vilka ledningen är. 

9.3.1 Allmänt 

Högsta ledningen ska med 
planerade intervall ha en 
genomgång av organisationens 
kvalitetsledningssystem för att 
säkerställa systemets fortsatta 
lämplighet, tillräcklighet, 
verkan och överensstämmelse 
med organisationens 
strategiska inriktning.   
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9.3.2 Underlag 
för ledningens 
genomgång 

Ledningens genomgång ska 
planeras och genomföras med 
beaktande av:   

Ledningens genomgång kollar 
vi då på ledningen i 
produktionen, alltså 
Fabrikschef, 
produktionsledare, planerare 
etc. 

a) 

status för åtgärder som 
beslutats vid ledningens 
tidigare genomgångar;  3 

Daglig styrning, med 
morgonmöte på 15 minuter 
som har antal punkter att gå 
igenom. Har beslut fattats vid 
tidigare möten följs detta upp. 

b) 

ändringar av externa och 
interna frågor som är relevanta 
för kvalitetsledningssystemet;  3 

Görs stora ändringar i 
processerna tas detta upp 
under mötet. 

c) 

information om 
kvalitetsprestanda och verkan, 
vilket innefattar trender i fråga 
om   

 

1) kundtillfredsställelse och 
återkoppling från relevanta 
intressenter; 3 

Kunden i detta fall är lagret, 
lageransvarig är delaktig 
under mötets gång där 
återkoppling ges. 

 
2) i vilken utsträckning 
kvalitetsmålen har uppnåtts;  3  

 

3) processprestanda och 
produkternas och tjänsternas 
överensstämmelse med krav;  3 

Daglig styrning, finns i RS och 
Excel där det tas upp om hur 
varje maskin har gått, varje 
produktionsledare tar upp sin 
avdelning. 

 
4) avvikelser och korrigerande 
åtgärder;  3 

Har det hänt någon större 
avvikelse tas det upp under 
morgonmötet och hur man 
har åtgärdat problemet eller 
om problemet kvarstår. 

 
5) resultat från övervakning 
och mätning;  3 

Hittas det avvikelser under 
processens gång tas detta upp 
om det är större fel. 

 6) revisionsresultat;  3 
Internrevisionsresultat tas 
upp efter det har genomförts. 

 
7) externa leverantörers 
prestanda;  Ej applicerbar 
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d) resursers tillräcklighet; 3 

Planeringsavdelning tar upp 
syna synpunkter på hur 
mycket resurser som behövs 
och där tas även upp olika 
avdelningars tillgängliga 
personal. 

e) 

verkan av åtgärder för 
hantering av risker och 
möjligheter (se avsnitt 6.1); 3 

I den dagliga styrningen tas 
det upp diverse punkter där 
vad som har skett tidigare dag 
och vad som kommer ske. Där 
verkan av åtgärder etc tas upp. 

f) möjligheter till förbättring. 2 

Minst en gång i månaden hålls 
ett produktionsmöte där bland 
annat utvecklingsprojekt och 
förbättringar tas upp. Dock 
kom det fram under intervjuer 
att man för tillfället saknar 
resurser för att driva 
förbättringsarbete. 

9.3.3 Resultat av 
ledningens 
genomgång  

Ledningens genomgång ska 
resultera i bl.a. beslut eller 
åtgärder som rör:    

a) möjligheter till förbättring;  1 

Med tanke på att det inte finns 
något system för 
förbättringsarbete, finns det 
heller inga möjligheter till 
förbättring. 

b) 
behov av ändringar i 
kvalitetsledningssystemet; 3 

Om tillexempel stora 
ändringar har gjorts på 
processerna eller ny produkt 
som behöver förändringar i 
kontrollinstruktionen tas detta 
upp med Q-avdelningen. 

c) resursbehov. 3 
Görs med hjälp av 
planeringsavdelningen 

 

Organisationen ska bevara 
dokumenterad information 
som visar resultaten av 
ledningens genomgångar. 1  

10 Förbättringar  2  

10.2 Avvikelse 
och 
korrigerande 
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åtgärd  

10.2.1 När en 
avvikelse 
inträffar 
(inklusive de 
som 
uppkommer till 
följd av 
klagomål) ska 
organisationen:    (Produktion) 

a) 
reagera på avvikelsen och i 
tillämplig utsträckning:  3  

 
1) vidta åtgärder för att hantera 
och korrigera den;  3 

Sker avvikelse på en produkt, 
finns en actionplan på hur det 
ska hanteras, mindre fel så 
åtgärdar operatörerna det 
själv med den erfarenheten de 
besitter, annars om det är 
kvalitetsfel och osäkerhet, 
rings Q för stöd. Maskinfel 
rings underhålls och 
produktionsteknik för stöd. 

 2) hantera konsekvenserna;  3 

Beroende på när avvikelsen 
upptäcks, antingen uppstart 
eller i slutet så finns det olika 
actionplan. Är det fel på hela 
batchen, spärras den och 
utvärderas. 

b) 

utvärdera behovet av åtgärder 
för att eliminera orsakerna till 
avvikelsen, så att den inte 
inträffar på nytt eller på annat 
håll, genom att:    

 
1) granska och analysera 
avvikelsen;  3 

Finns ett system som hanterar 
avvikelser, personal lägger 
upp en rapport i intranät med 
beskriven avvikelse, vad som 
har hänt och orsaken till det. 
Så att det kan analyseras och 
se om det är enstyckshändelse 
eller om det är återkommande 
avvikelse. För reklamationer 
så lägger säljare in i systemet 
också med bilder och 
beskriven typ av avvikelse, där 
Q-avdelningen kan gå igenom 
avvikelsen och se över vilka 
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åtgärder som behövs göras.  

 
2) fastställa orsakerna till 
avvikelsen;  3 

Genom att analysera 
avvikelserapporterna kan 
avvikelse fastställas, genom att 
se vilket steg i processen 
avvikelsen sker, kan det 
fastställas vilka orsaker som 
har orsakat avvikelsen. 

 

3) undersöka om liknande 
avvikelser finns eller skulle 
kunna inträffa;  2 

Rapporten analyseras och ses 
över om samma fel har 
uppkommit tidigare, är det 
samma fel som uppstår flera 
gånger så görs en åtgärd med 
hjälp av en åtgärdsplan. Dock 
sker ingen åtgärd om det är 
första gången felet har 
uppkommit. 

c) vidta nödvändiga åtgärder; 3 
Åtgärder vidtas när det anses 
vara nödvändigt. 

d) 

granska vilken verkan 
genomförda korrigerande 
åtgärder har haft; 2 

När åtgärder har gjorts för att 
hantera avvikelsen, utvärderas 
följande batch mer noggrant 
där inblandade 
stödavdelningar är med och 
följer upp. Dock så finns det 
problem med uppföljningen 
för att snabbt hantera mindre 
avvikelser då resurser läggs på 
annat.  

e) 

uppdatera risker och 
möjligheter som fastställts 
under planeringen, om det är 
nödvändigt; 2 

Om avvikelsen gör att det 
påverkar stora maskinella 
förändringar eller förändring i 
produkten, uppdateras 
kontrollinstruktionen för att 
minimera risken. Finns även 
för få riskanalyser på 
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processerna. 

f) 

göra ändringar i 
kvalitetsledningssystemet, om 
det är nödvändigt. 3 

Sker ändringar på 
tillverkningen på produkter 
ändras kontrollinstruktioner 
om det är nödvändigt. 

 

Korrigerande åtgärder ska stå i 
proportion till konsekvenserna 
av de påträffade avvikelserna.    

10.2.2 
Organisationen 
ska bevara 
dokumenterad 
information 
som visar:     

a) 
arten av avvikelser och åtgärder 
som vidtagits i efterhand;  3 

Enligt processägare, läggs 
avvikelser in i 
ledningssystemet där 
information om vad det är för 
avvikelse och vilka åtgärder 
som har gjorts. 

b) 
resultaten av korrigerande 
åtgärder.  3 

Åtgärderna som vidtagits för 
att eliminera avvikelser 
utvärderas genom t.ex. 
kvalitetskontroll där 
inblandade stödavdelningar är 
med och analyserar. När 
förändringar har gjorts för att 
eliminera avvikelser så görs 
tätare intervall på 
kvalitetskontroll, där det 
skrivs ner om det är godkänt 
eller inte. 
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10.3 Ständig 
förbättring  

Organisationen ska ständigt 
förbättra lämpligheten, 
tillräckligheten och verkan av 
sitt kvalitetsledningssystem.   

 

Organisationen ska beakta 
resultaten av analys och 
utvärdering samt resultatet 
från ledningens genomgång för 
att avgöra om det finns behov 
eller möjligheter som ska 
hanteras inom ramen för 
ständig förbättring.  1 

Produktionsavdelningen 
jobbar för tillfället inte alls 
med förbättringar, ett projekt 
har initierats för att återuppta 
hanteringen av 
förbättringsförslag. På 
intranät finns en plan för hur 
man ska jobba med ständiga 
förbättringar, men används 
dock inte. 
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8.6 Bilaga 6, GAP-analys och åtgärdsförslag 
 

 

 GAP-Analys    

Grad av 
uppfyllnad     

1 = Uppfyller inte 
kravet. 

2 = Uppfyller delvis 
kravet. 

3 = 
Uppfyl

ler 
kravet

. 
Ej tillämpbar inom 

produktionen  

4.4 
Kvalitetslednin
gssystemet och 
dess processer  

Grad 
av 
uppfyl
lnad Kommentar Åtgärdsförslag 

4.4.1 
Organisationen 
ska upprätta, 
införa, 
underhålla och 
ständigt 
förbättra ett 
kvalitetslednin
gssystem,inklus
ive nödvändiga 
processer och 
deras 
samverkan, 
enligt kraven i 
denna 
standard. 

Organisationen ska 
bestämma vilka 
processer som behövs 
för 
kvalitetsledningssyste
met och hur de ska 
tillämpas inom hela 
organisationen, och 
den ska:    

e) 

tilldela ansvar och 
befogenheter för dessa 
processer; 2 

Ansvar och 
befogenheter är 
tilldelade med hänsyn 
till olika roller i 
processen. Dock ej 
nedskriven i 
processkartan. 

För att få en struktur på 
processer och enkelt se 
vem som äger processerna 
bör processägare 
dokumenteras ner i 
flödesschemat. Bör även 
ses över om alla 
dokumentationer är 
kopplade till 
flödesschemat sedan förra 
revisionens förslag. 
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f) 

hantera risker och 
möjligheter som 
bestämts i enlighet med 
kraven i avsnitt 6.1; 2 

Kraven i avsnitt 6.1 
uppfylls ej helt, 
riskanalyser finns och 
riskbaserat tänkande 
finns genom kontroller i 
produktion. 

Analysera avsnitt 6.1 och 
se vad som krävs. 
Fortsätta att jobba med 
riskanalyser. 

g) 

utvärdera dessa 
processer och 
genomföra de 
eventuella ändringar 
som behövs för att 
säkerställa att 
processerna ger 
avsedda resultat; 2 

Vid 
strukturförändringar 
och införing av nya 
produkter genomförs 
olika faser i 
utvärderingen och 
dokumenteras ner. Men 
vid maskinella 
förändringar görs 
samma utvärdering 
men dock 
dokumenteras detta 
inte ner. 

Inför loggbok där 
operatörer/underhåll 
skriver ner vad som har 
ändrats för att kunna 
spåra tillbaka vid 
eventuella avvikelser samt 
förbättringsunderlag. 

h) 

förbättra processerna 
och 
kvalitetsledningssyste
met. 2 

Jobbar för tillfället inte 
med att förbättra 
processerna, dock finns 
det plan på att börja ta 
upp förbättringsarbeten 
igen. Anmärkning i 
förra 
revisionsprotokollet. 

Se över olika metoder hur 
man ska göra för att 
implementera 
förbättringsarbete. Ett 
exempel kan vara att 
överföra 
förbättringsarbetet till 
operatören som har gjort 
förslaget och se om 
operatören kan göra det 
själv med stöd av tekniker 
och underhåll. Annat 
alternativ kan vara att ha 
whiteboardtavlor ute i 
produktion där operatörer 
kan fylla i 
förbättringsförslag. På 
tavlan står det vem som är 
ansvarig och när det ska 
vara klart. Krävs resurser 
till detta, till stöd kan man 
använda sig utav PDCA-
modellen för att planera 
ett projekt. 
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5.1 Ledarskap 
och åtagande     

5.1.1 Allmänt 

Högsta ledningen ska 
tydligt visa ledarskap 
och åtagande i fråga om 
kvalitetsledningssyste
met genom att:  Kapitlet, produktion  

a) 

ta ansvar för 
kvalitetsledningssyste
mets verkan; 2 

Ej kommunicerat 
kvalitetsmål samt policy 
ut till hela 
produktionen. 
Informationen finns 
men kunskap om vad 
man hittar den saknas.  

Företaget bör lyfta 
kvalitetsmålen på 
uppstartsgenomgångar 
och liknande möten för att 
säkerställa att all personal 
är informerad. Om 
personalen vill veta mer så 
kan dem gå in i ADD och 
läsa kvalitetsmål och 
policy. 

d) 

främja ett 
processinriktat 
arbetssätt och 
riskbaserat tänkande; 2 

Finns ett flödesschema 
för hela produktionen 
hur det samverkar med 
varandra. Dock finns 
inte information om 
vem som äger 
processerna. 
Riskbaserad tänkande 
görs med kontroller, 
förstabits, sistabits och 
timkontroller. Dock 
finns det få riskanalyser 
på processerna. 

Processägare bör läggas in 
i flödesschemat. 
Riskanalyser bör 
genomföras på alla 
processer.  

e) 

säkerställa att 
kvalitetsledningssyste
met ges nödvändiga 
resurser; 2 

Finns inte tillräckligt 
med resurser att börja 
jobba med 
förbättringar. Dock 
finns det i pipelinen. 
Resurser genom att ha 
kontrollinstruktioner 
och uppdatering av 
dessa finns. 

Kvalitetsledningssystemet
s överlevnad hänger 
mycket på viljan och 
förmågan att jobba med 
ständiga förbättringar, 
därför bör företaget 
implementera ständiga 
förbättringar i 
processerna, finns olika 
metoder för detta, Lean är 
en av dem. 
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f) 

kommunicera 
betydelsen av att 
kvalitetsarbetet leds 
och styrs på ett väl 
fungerande sätt och att 
kraven i 
kvalitetsledningssyste
met uppfylls;  2 

Kommunikation av 
kvalitetsmål och policy 
är inte kommunicerat i 
alla steg av kedjan. Men 
dock styrs 
kvalitetsarbetet på rätt 
sätt genom kontroller 
etc. 

Företaget bör 
kommunicera ut 
kvalitetsmålen och policyn 
till alla anställda. Detta 
kan göras vid t.ex. 
uppstartsmöten och 
regelbundna 
personalmöten med 
högsta ledningen. 

g) 

säkerställa att 
kvalitetsledningssyste
met uppnår avsett 
resultat;  2 

Finns planerade interna 
revisioner men har 
problem med att göra 
uppföljning på 
revisionerna. 

Se över dem interna 
revisionerna, finns det 
saker på listan som 
operatören kan göra själv 
för att lösa problemen? 
Har sett på några interna 
revisioner att 
kontrollinstruktioner inte 
används, viktigt att detta 
används för att säkerställa 
rätt kvalitet och samma 
resultat oavsett operatör. 
Ansvarig chef,ansvarar att 
detta följs upp. 

h) 

engagera, leda och 
stödja personer så att 
de bidrar till ett väl 
fungerande 
kvalitetsledningssyste
m;  2 

Finns idag inget system 
att jobba med ständiga 
förbättringar.  

Företaget bör utveckla ett 
system för att jobba med 
ständiga förbättringar. 
Ständiga förbättringar bör 
genomsyra hela 
organisationer och inte 
läggas på ett antal 
individer i en 
förbättringsgrupp. 
Anställda har mycket 
idéer och lösningar men 
får i dagsläget inget gehör. 
Resurser bör läggas på att 
stötta de anställda med att 
själva genomföra 
förbättringar ute i 
verksamheten.  

i) främja förbättring;  2 

Saknas resurser, 
ansvarig chef ser inte 
möjligheter att jobba 
med större 
förbättringsarbeten. Allt 
förslag som har kommit 
in om förbättring har 
lagts på is. Se punkt h. 
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j) 

ge stöd till andra 
relevanta ledande 
befattningshavare så 
att de tydligt utövar sitt 
ledarskap på ett sätt 
som är lämpligt inom 
deras ansvarsområden.  2 

Resurser till att utnyttja 
kvalitetsledningssystem 
finns, med hjälp av Q 
etc, men finns inte 
möjligheter till att göra 
ett större 
förbättringsarbete pga. 
t.ex. tidsbrist. Se punkt h. 

 

ANM. Begreppet 
”verksamhet” i denna 
standard kan tolkas i 
vid bemärkelse som de 
aktiviteter som är av 
central betydelse för 
syftet med 
organisationens 
existens, oavsett om 
organisationen är 
offentlig eller privat, 
vinstdrivande eller 
icke- vinstdrivande.    

5.2.2 
Kommunikatio
n av 
kvalitetspolicy Kvalitetspolicyn ska:    

b) 

kommuniceras, förstås 
och tillämpas inom 
organisationen; 2 

Flertal operatörer vet 
inte vad kvalitetspolicyn 
är. Bör ses över. 

Företaget bör förbättra 
kommunikationen ut till 
de anställda. Kan 
genomföras med hjälp av 
att utforma en rutin där 
olika viktiga punkter ingår 
vid varje dagligt möte. 
Ansvarig chef har 
ansvaret, Q är en resurs. 

6.1 Åtgärder för 
att hantera 
risker och 
möjligheter     

6.1.1 När 
organisationen 
planerar 
kvalitetsledningss
ystemet ska den 
beakta de frågor 
som det hänvisas 
till i avsnitt 4.1 
och de krav som 
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det hänvisas till i 
avsnitt 4.2, samt 
avgöra vilka risker 
och möjligheter 
som behöver 
hanteras för att: 

 

a) 

försäkra sig om att 
kvalitetsledningssyste
met har möjlighet att 
ge avsett resultat; 2 

Bland annat 
kontrollinstruktioner 
uppdateras när stora 
ändringar görs. Interna 
revisioner görs men 
problem med 
uppföljning 

Viktigt att hålla Q-
systemet uppdaterad, följ 
upp interna revisioner. 

d) uppnå förbättring. 2 

Saknas resurser för att 
lyfta och genomföra 
förbättringsarbeten. 

Utbildning i 
förbättringsarbete (t.ex. 
PDCA) kan vara en bra 
aktiv åtgärd. 

6.1.2 
Organisationen 
ska planera:     

a) 

åtgärder för att hantera 
dessa risker och 
möjligheter; 2 

Finns planerade 
åtgärder för att hantera 
risker, men att hantera 
möjligheter är sämre. 
T.ex. nya arbetssätt då 
operatörerna inte alltid 
följer 
kontrollinstruktioner 
och har sitt egna sätt att 
t.ex. ställa maskinen. 

Standardisera arbetssätt 
och ställ genom t.ex. 
SMED. 

 

Åtgärder som vidtas för 
att hantera risker och 
möjligheter ska stå i 
proportion till deras 
tänkbara inverkan på 
produkternas och 
tjänsternas 
överensstämmelse med 
krav.    
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ANM. 1 Alternativ 
rörande hantering av 
risker kan vara att 
undvika risk, ta en risk 
i syfte att utnyttja en 
möjlighet, eliminera 
riskkällan, ändra 
sannolikheten för eller 
konsekvenserna av en 
risk, dela risken eller 
acceptera risken 
baserat på välgrundat 
beslut.    

 

ANM. 2 Möjligheter 
kan leda till att 
organisationen inför 
nya arbetssätt, lanserar 
nya produkter, öppnar 
nya marknader, 
hanterar nya kunder, 
bygger upp 
partnerskap, använder 
ny teknik och tillämpar 
andra önskvärda och 
möjliga sätt för att 
tillgodose sitt eget eller 
sina kunders behov.    

7 Stöd     

7.1.1 Allmänt 

Organisationen ska 
fastställa vilka resurser 
som behövs för att 
upprätta, införa, 
underhålla och ständigt 
förbättra sitt 
kvalitetsledningssyste
m. Organisationen ska 
även tillhandahålla 
dessa resurser.    

a) 

förmåga och 
begränsningar hos 
befintliga interna 
resurser; 3   

b) 

vad som behöver 
inhämtas från externa 
leverantörer. 3   



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 
 

 

104 

7.1.2 Personella 
resurser 

Organisationen ska 
bestämma och 
tillhandahålla 
nödvändiga personella 
resurser för ett 
verkningsfullt 
införande av 
kvalitetsledningssyste
met samt för att styra 
och genomföra 
processerna. 2 

Planeringen styr 
personella resurser till 
olika delar av processer, 
men dock bör det ses 
över om personal för 
stödfunktioner är 
tillräcklig då en person 
som hade ansvar över 
huvudplaneringen har 
lämnat företaget. 

Personella resurser till 
stödavdelningar bör ses 
över, med tanke på 
resursbrist inom 
förbättring. 
Resursplanering i form av 
t.ex. personalbudget. 

7.1.6 
Organisationen
s kunskap 

Organisationen ska 
bestämma den kunskap 
som är nödvändig för 
att genomföra 
processerna i syfte att 
uppnå 
överensstämmelse med 
krav på produkter och 
tjänster 2 

Processerna är 
kartlagda, och 
kontrollinstruktioner 
finns för nästan alla 
produkter. Personalen i 
produktionen besitter 
lång erfarenhet, detta 
bör utnyttjas genom att 
standardisera bästa 
möjliga arbetssätt. För 
att öka effektiviteten 
och resultat. Genom att 
ge resurser till t.ex. 
standardisera ställ så 
alla jobbar på samma 
sätt minskar variationer 
och är lättare att hitta 
fel.  

Företaget bör investera 
resurser i att dokumentera 
de olika arbetssätt som 
operatörerna använder sig 
av i produktionen. Sedan 
bör de utforma ett 
standardiserat arbetssätt 
med den bästa möjliga 
arbetsmetoden. Detta 
skulle underlätta vid dels 
utbildande av personal, 
men också för att 
identifiera fel och brister i 
verksamheten och därmed 
eliminera onödigt arbete. 
Använda sig mer utav 
SMED, för att korta ner 
ställtid samt hitta den 
bästa möjliga metoden. 

 

Denna kunskap ska 
underhållas och göras 
tillgänglig i nödvändig 
omfattning.    

 

När organisationen 
hanterar förändrade 
behov och trender ska 
den beakta sin 
befintliga kunskap och 
bestämma hur 
eventuellt ytterligare 
nödvändig kunskap och 
uppdateringar ska 
inhämtas eller göras 
tillgängliga.    
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ANM. 1 
Organisationens 
kunskap är specifik för 
organisationen och 
inhämtas genom 
erfarenhet. Det är 
information som 
används och delas för 
att uppnå 
organisationens mål.    

 

ANM. 2 
Organisationens 
kunskap kan vara 
baserad på:    

a) 

interna källor (t.ex. 
immateriell egendom, 
kunskap baserad på 
erfarenhet, lärdomar 
från misslyckanden och 
från framgångsrika 
projekt, inhämtande 
samt delande av 
odokumenterad 
kunskap och 
erfarenhet, resultat av 
förbättringar av 
processer, produkter 
och tjänster);  2 

Personalen i 
produktionen besitter 
lång erfarenhet, detta 
bör utnyttjas genom att 
standardisera bästa 
möjliga arbetssätt. För 
att öka effektiviteten 
och resultat. Genom att 
ge resurser till t.ex. 
standardisera ställ så 
alla jobbar på samma 
sätt minskar variationer 
och är lättare att hitta 
fel. När ändringar görs 
maskinellt, även vid 
stora justeringar 
dokumenteras inte 
detta ner, ingen loggbok 
på vad vilka justeringar 
samt åtgärder som har 
gjorts. Erfarna personal 
har ett sätt att finjustera 
maskinerna på sitt eget 
sätt, detta borde läras ut 
och dokumenteras ner 
för att inte tappa denna 
kunskapen. 

Företaget bör använda sig 
av SMED för att 
standardisera och 
förbättra ställen i 
produktionen.  

7.2 Kompetens Organisationen ska:     

b) 

säkerställa att dessa 
personer är 
kompetenta baserat på 
lämplig utbildning, 
upplärning eller 
erfarenhet;  2 

Enligt stickprov tycker 
vissa operatörer att de 
inte fått tillräcklig 
utbildning, detta bör ses 
över för att säkerställa 
att rätt resultat nås. 

Även om företaget har ett 
system för kompetenser 
och utbildningar bör detta 
ses över. Att involvera 
operatörer för att 
förbättra utbildningarna 
och skapa kompletta 
utbildningsplaner kan 
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vara ett alternativ för att 
kvalitetssäkra dem. 

 

ANM. Tillämpliga 
åtgärder kan 
exempelvis vara att ge 
anställda möjlighet till 
vidareutbildning, 
mentorstöd eller andra 
arbetsuppgifter, eller 
att hyra in eller anlita 
kompetenta personer.    

7.3 
Medvetenhet 

Organisationen ska 
säkerställa att personer 
som arbetar inom eller 
åt organisationen är 
medvetna om:   

Kvalitetspolicyn och 
kvalitetsmål bör 
kommuniceras ut och få 
personalen att förstå att 
genom att jobba med 
det förstå hur det 
påverkar resultatet. 
Även förstå vad som 
händer då 
kvalitetskraven inte 
uppfylls.  

a) kvalitetspolicyn; 2 

Finns mer att jobba på 
för att nå ut till 
personalen för 
förståelse av 
kvalitetspolicyn. 

Bör ha med kvalitetsmål 
och kvalitetspolicy på 
veckomöten för att 
ständigt påminna och 
uppdatera operatörerna. 
Kan även visa nyckeltal 
för kvalitetsprestandan. 
Kan uppnås genom daglig 
styrning (Lean) 

b) relevanta kvalitetsmål; 2 

Kvalitetsmål finns ute i 
produktionen, 
intervjuer med 
operatörer visar dock 
att det finns en 
kunskapsbrist om detta. 

Förklara vart 
operatörerna kan läsa mer 
om kvalitetsmål och 
policy. 

c) 

sina bidrag till ett väl 
fungerande 
kvalitetsledningssyste
m, inklusive fördelarna 
med att 
kvalitetsprestanda 
förbättras;  2 

Ges idag inte möjlighet 
till förbättringsarbete, 
där med har 
operatörerna svårt att 
påverka arbetet och 
komma med nya idéer. 
Beror främst på 
resursbrist som t.ex. 

Förklara hur operatörerna 
bidrar till ökad 
kvalitetsprestanda och 
kundnöjdhet genom att 
följa kvalitetsmål och 
policy. 
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tidsbrist och ingen 
utvecklad plan för att 
genomföra 
förbättringar. 

8 Verksamhet     

8.1 Planering 
och styrning av 
verksamheten 

Organisationen ska 
planera, införa och 
styra och kontrollera de 
processer (se avsnitt 
4.4) som behövs för att 
uppfylla krav på att 
tillhandahålla 
produkter och tjänster, 
och utföra de åtgärder 
som anges i avsnitt 6 
genom att:    

a) 
bestämma kraven på 
produkter och tjänster; 2 

Tillverkningsunderlag 
och 
kontrollinstruktioner 
finns för de flesta 
produkter, bör ses över 
om alla är uppdaterade. 

Fortsätt att uppdatera 
kontrollinstruktioner vid 
behov och engagera 
operatörerna när detta 
görs. 

8.5 
Framställning 
av produkter 
och utförande 
av tjänster     

8.5.1 Styrning 
och kontroll vid 
framställning 
av produkter 
och utförande 
av tjänster  

Organisationen ska 
framställa produkter 
och utföra tjänster 
under styrda och 
kontrollerade former. 
Detta innebär att 
organisationen i 
tillämplig utsträckning 
ska:     

e) 

tillsätta kompetent 
personal och 
specificera relevanta 
kvalifikationskrav;  2 

Kompetensmatris finns 
för alla anställda, men 
dock ej för 
bemanningspersonal. 
Bemanningspersonal 
placeras på stationer 
som 
produktionsledaren 
anser att de passar för, 

Se över kompetensen på 
bemanningspersonal, en 
extern kompetensmatris 
bör göras för att utnyttja 
bemanningspersonalen 
fulla kompetens, samt att 
kunna kvalitetssäkra 
processer och produkter. 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 
 

 

108 

finns alltså inget tydligt 
kvalifikationskrav.  

 

Organisationen ska 
bevara dokumenterad 
information som visar 
resultaten från 
granskning av 
ändringar, den eller de 
personer som godkänt 
ändringarna samt 
eventuellt nödvändiga 
åtgärder som vidtagits 
till följd av 
granskningen.  2 

Detta görs dock vid 
framställning av nya 
produkter, men görs ej 
när ändringar görs i 
maskiner.  

Maskinella ändringar bör 
dokumenteras och 
arkiveras. Detta skulle 
göra det lättare att 
identifiera fel och brister i 
processerna när dessa 
uppkommer. PDCA-
verktyget kan användas 
för att följa upp och 
utvärdera ändringar, både 
maskinella och 
produktrelaterade. 

 

9 Utvärdering 
av prestanda     

9.1 
Övervakning, 
mätning, analys 
och 
utvärdering      

9.1.1 Allmänt 
Organisationen ska 
avgöra    

 

Organisationen ska 
utvärdera 
kvalitetsprestanda och 
verkan hos 
kvalitetsledningssyste
met.  2 

Intern revision görs, 
men dock finns det 
problem med 
uppföljning och 
efterlevnad. 

Resultaten från interna 
revisioner bör uppföljas 
för att utvärdera om 
verkligheten stämmer 
överens med 
ledningssystemet. Bör 
genomföras i 
ledningsgruppen. 

9.1.3 Analys 
och 
utvärdering 

Organisationen ska 
analysera och 
utvärdera lämpliga 
data och information 
som härrör från 
övervakning och 
mätning    
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Resultaten av analysen 
ska användas för att 
utvärdera:     

c) 

kvalitetsledningssyste
mets prestanda och 
verkan;  2 

Kvalitetsledningssystem
et utvärderas genom 
internrevision, men har 
problem med 
uppföljning av 
avvikelser i 
verksamheten. 

Om det inte redan görs, 
bör detta utvärderas vid 
ledningens genomgång. 

     

d) 

om planerade åtgärder 
har vidtagits 
verkningsfullt;  2 

Strukturmässiga 
åtgärder följs upp men 
sämre på maskinella 
förändringar. Interna 
revisioner har problem 
med uppföljning. 

När maskinella 
förändringar sker bör 
detta dokumenteras ner 
och följas upp så att det 
inte ändrar kvaliteten på 
produkten. Interna 
revisioner bör även följas 
upp för att se om systemet 
stämmer överens med 
verkligheten. 

e) 

verkan av åtgärder för 
hantering av risker och 
möjligheter; 2 

Uppföljning av interna 
revisioner är svagt, det 
medför då att verkan av 
åtgärder och hantering 
av risker faller mellan 
stolarna.  

Följ upp interna 
revisioner bättre och se 
över vilka risker och 
möjligheter som finns. Vid 
åtgärder hänvisas till 
tidigare avsnitt, att 
företaget bör 
implementera loggbok vid 
förändringar.  

 

ANM. Metoder för 
analys av data kan 
inkludera statistiska 
metoder.     

9.3 Ledningens 
genomgång    

Ha rutiner att jobba 
med ledningens 
genomgång, fastställa 
vilka ledningen är.  
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9.3.1 Allmänt 

Högsta ledningen ska 
med planerade intervall 
ha en genomgång av 
organisationens 
kvalitetsledningssyste
m för att säkerställa 
systemets fortsatta 
lämplighet, 
tillräcklighet, verkan 
och överensstämmelse 
med organisationens 
strategiska inriktning.    

9.3.2 Underlag 
för ledningens 
genomgång 

Ledningens genomgång 
ska planeras och 
genomföras med 
beaktande av:   

Ledningens genomgång 
kollar vi då på 
ledningen i 
produktionen, alltså 
Fabrikschef, 
produktionsledare, 
planerare etc.  

f) 
möjligheter till 
förbättring. 2 

Minst en gång i 
månaden hålls ett 
produktionsmöte där 
bland annat 
utvecklingsprojekt och 
förbättringar tas upp. 
Dock kom det fram 
under intervjuer att 
man för tillfället saknar 
resurser för att driva 
förbättringsarbete. 

I den dagliga styrningen 
tas det inte upp 
förbättringsmöjligheter då 
förbättringsarbeten inte 
ges utrymme för tillfället. 
Måste starta upp det nya 
projektet eller se över ett 
annat sätt att 
implementera 
förbättringsarbeten. 

 

9.3.3 Resultat 
av ledningens 
genomgång  

Ledningens genomgång 
ska resultera i bl.a. 
beslut eller åtgärder 
som rör:     

a) 
möjligheter till 
förbättring;  1 

Med tanke på att det 
inte finns något system 
för förbättringsarbete, 
finns det heller inga 
möjligheter till 
förbättring. 

Se tidigare förslag, avsnitt 
9.3.2 (f) 

10 
Förbättringar     
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10.2 Avvikelse 
och 
korrigerande 
åtgärd      

10.2.1 När en 
avvikelse 
inträffar 
(inklusive de 
som 
uppkommer till 
följd av 
klagomål) ska 
organisationen:      

b) 

utvärdera behovet av 
åtgärder för att 
eliminera orsakerna till 
avvikelsen, så att den 
inte inträffar på nytt 
eller på annat håll, 
genom att:     

 

3) undersöka om 
liknande avvikelser 
finns eller skulle kunna 
inträffa;  2 

Rapporten analyseras 
och ses över om samma 
fel har uppkommit 
tidigare, är det samma 
fel som uppstår flera 
gånger så görs en åtgärd 
med hjälp av en 
åtgärdsplan. Dock sker 
ingen åtgärd om det är 
första gången felet har 
uppkommit. 

Borde göra en åtgärd om 
det felet sker för första 
gången så att det inte 
samma fel inträffas. 

d) 

granska vilken verkan 
genomförda 
korrigerande åtgärder 
har haft; 2 

När åtgärder har gjorts 
för att hantera 
avvikelsen, utvärderas 
följande batch mer 
noggrant där 
inblandade 
stödavdelningar är med 
och följer upp. Dock så 
finns det problem med 
uppföljningen för att 
snabbt hantera mindre 
avvikelser då resurser 
läggs på annat.  

Tillsätt mer resurser till 
att jobba med 
uppföljningen, alternativt 
ha med det aktiviteterna 
på morgonmöte. Engagera 
både ledningen och 
anställda. 
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e) 

uppdatera risker och 
möjligheter som 
fastställts under 
planeringen, om det är 
nödvändigt; 2 

Om avvikelsen gör att 
det påverkar stora 
maskinella förändringar 
eller förändring i 
produkten, uppdateras 
kontrollinstruktionen 
för att minimera risken. 
Finns även för få 
riskanalyser på 
processerna. 

Standarden säger inte att 
riskanalyser skall göras, 
men bör dock ses över för 
att minimera risker och se 
vilka möjligheter som 
finns. Utnyttja 
operatörernas kunskap 
och erfarenhet för att göra 
riskanalyser. 

 

Korrigerande åtgärder 
ska stå i proportion till 
konsekvenserna av de 
påträffade 
avvikelserna.     

10.3 Ständig 
förbättring  

Organisationen ska 
ständigt förbättra 
lämpligheten, 
tillräckligheten och 
verkan av sitt 
kvalitetsledningssyste
m.    

 

Organisationen ska 
beakta resultaten av 
analys och utvärdering 
samt resultatet från 
ledningens genomgång 
för att avgöra om det 
finns behov eller 
möjligheter som ska 
hanteras inom ramen 
för ständig förbättring.  1 

Produktionsavdelninge
n jobbar för tillfället 
inte alls med 
förbättringar, ett 
projekt har initierats för 
att återuppta 
hanteringen av 
förbättringsförslag. På 
intranät finns en plan 
för hur man ska jobba 
med ständiga 
förbättringar, men 
används dock inte. 

Med tanke på 
operatörernas erfarenhet 
och idéer på förbättring, 
borde projektet startas 
upp så fort som möjligt. 
Både för att fortsätta vara 
marknadsledande men 
även öka medarbetarnas 
engagemang. 

 

 


