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Abstract

Abstract
The key point in this thesis has been to illustrate the overall picture of a transitions process
where the tools and methods are applicable on all companies that will make the transition to
ISO9001:2015. Furthermore has the case company’s current situation been thoroughly studied
with suitable methods to prove how this can be done and the importance it has to easen the
transition to a new standard. The key is to ease the transition process to ISO9001:2015 (figure
1).
1. Which methods are suited to determine the current situation regarding
ISO9001?
This has been answered by collecting data by using many different methods. The methods were
then compared to each other to figure out which differences and similarities there was. The used
methods are: serveys, dialogues and a self-developed method ”metod för egen bedömning”
(method of self-assessment). The analysis was conducted and the results show that the different
methods came to partially different results. Furthermore, it’s important to analyze a subject
from more than one perspective and by using different methods.

2. What are the differences between ISO9001:2008 and ISO9001:2015?
The method that were being used to determine the differences that existed between the standard
systems consisted of a gap-analysis. The analysis was carried out by comparing the following
demands in ISO9001:2015 and its correlation in ISO9001:2008 and the difference (the gaps)
could be identified (Figure 11).

3. Which auxiliary tools are suited for companies facing a simple and
effective transition to ISO9001:2015?
The current situation has been put in relation to three important and critical factors which,
according to Poksinska[8], are crucial when implementing a new standard. Relevant tools have
been designed based on these factors to allow companies to ascend to the new standard in the
best possible fashion. Companies must fulfill the new standards, determined by the gapanalysis, to be certified by ISO9001:2015. Relevant methods have been constructed from the
difficulties and needs the companies experienced during the transition process as determined
by O. Makie, B. Haxha thesis 2016 [2]. These methods can be directly applied to all Swedish
companies, no matter what kind of business the company is conducting, to make the transition
to ISO9001:2015 as simple as possible.
The results from this thesis are the tools and methods that was produced and these have got
their origin from the company’s current situation or from the gap-analysis. It has also been
important to relate these tools and methods to the theory that has been processed to show their
purpose and that they are supported by a scientific basis. The auxiliary tools can be directly
applied and could come to be a part of the everyday quality management.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Utgångspunkten i arbetet har varit att belysa den generella bilden vid en övergångsprocess, där
metoderna och hjälpverktygen är tillämpliga på alla företag som ska göra övergången till
ISO9001:2015. Vidare har case-företagets nuläge studerats ingående med en lämpliga metoder
för att visa på hur detta kan göras samt vilken vikt det har för att underlätta övergången till en
ny standard. Arbetet syftar därmed till att underlätta övergångsprocessen till ISO9001:2015 (Se
figur 1)

1) Vilka metoder är lämpliga att använda för att kartlägga nuläget gällande
ISO9001?
Frågeställningen har besvarats genom att data har samlats in med hjälp av flera olika metoder.
Dessa jämfördes sedan med varandra för att komma fram till vilka skillnader och likheter som
fanns. Metoderna som användes var, enkätundersökning, samtal och en egenutvecklad metod
”metod för egenbedömning”. Analysen genomfördes och resultatet visar på att de olika
metoderna kom fram till delvis olika resultat. Vidare är det såldes viktigt att analysera ett nuläge
för mer än 1 perspektiv och genom olika metoder.
2) Vilka skillnader finns mellan ISO9001:2008 och ISO9001:2015?

Den använda metoden för att fastställa de skillnader som fanns mellan standarderna utgjordes
av en gap-analys. Analysen genomfördes genom att följande krav i ISO9001:2015 och dess
korrelation i ISO9001:2008 jämfördes och skillnaden (gapen) kunde identifieras.(Se Figur 11)

3) Vilka hjälpverktyg passar företag inför en enkel och effektiv övergång till
ISO9001:2015?
Nuläget har satts i relation till 3 kritiska faktorer som enligt Poksinska[8] är avgörande vid
implementering av en ny standard. Utifrån dessa faktorer har relevanta hjälpmedel konstruerats
för att företag ska kunna gå från sitt nuläge till en ny standard på bästa möjliga sätt. De nya
krav som fastställdes i gap-analysen måste organisationer uppfylla för att bli certifierade enligt
ISO9001:2015. Relevanta metoder har därför tagits fram utifrån de upplevda svårigheterna och
behov företag hade i övergångsprocessen som fastställdes i O. Makie, B. Haxha examensarbete
2016 [2]. Dessa metoder kan direkt tillämpas i alla Sveriges företag oavsett vilken verksamhet
som bedrivs i syfte att smidiggöra övergångsprocessen till ISO9001:2015.
Resultatet av denna studie är de hjälpverktyg och metoder som tagits fram och dessa har sitt
ursprung antigen från företagets nuläge eller från gap-analysen. Det har även varit viktigt att
sätta dessa verktyg och metoder i relation till den teori som behandlats för att visa på att de
fyller ett syfte och har en vetenskapligrund. Hjälpverktygen kan direkt tillämpas ute hos företag
och kan komma att bli en del i det vardagliga kvalitetsledningsarbetet.
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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 & Problembeskrivning
ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) bildades genom en sammanslagning av
ISA (Internationel Federation of the National Standardizing Associations) och UNSCC (United
Nations Standards Coordinating Committe) år 1947. Detta skedde 1 år efter att ledarmöten från
25 länder vid institutet för civilingenjörer i London träffades. De bestämde sig för att skapa en
ny internationell organisation i syfte att underlätta samordningen och sammanslagning av
industristandarder [3]. 23 februari år 1947 började resan med att publicera standarder som berör
stora delar inom teknik och tillverkning. Över 21607 stycken standarder har sedan dess
publicerats och 163 länder är idag medlemmar i organisationen [3].
Första internationella kvalitetsstandarden publicerades år 1987 och fick namnet ISO9001. Idag
finns det fem versioner av standarden vilka har publicerats år 1994, 2000, 2008 och den senaste
2015. Utvecklingen som har skett i världen och inom företag under dessa år har lett till att
standarderna har uppdaterats och anpassas efter organisationers verksamhet och omvärld.
Tydliga förändringar som har skett är att processinriktning och krav på ständiga förbättringar
blir allt viktigare [3],[4]. I Sverige finns det 4300 certifierade företag och över 1,1 miljoner
globalt, vilket gör att ISO9001 är den absolut populäraste standarden [5].
Syftet med att vara certifierad enligt en standard är att skapa enhetliga och transparenta rutiner
samt arbetssätt. Företag eftersträvar att tillhandahålla produkter och tjänster med bästa möjliga
kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Att uppfylla kraven i en kvalitetsstandard gör att
missförstånd undviks, företaget blir effektivare och mer resurssnålt, även är det en bidragande
faktor till att kunder väljer leverantörer. Standarden visar att företaget är seriöst och har således
en kvalitetsstämpel. Vilket gör att organisationer blir konkurrenskraftiga och kan behålla/utöka
marknadsandelar etc. [6],[7]. Det gör att fler företag väljer att bli certifierade och ser nytta med
att jobba med standarders innehåll [1].
Att implementera en standard innebär att organisationen måste sätta av rätt resurser för det jobb
som krävs. Det gäller även för företag som redan är certifierade och som nu ska gå över till den
nya standarden. Studier har nämligen visat att företag som är certifierade hade svårt att tillämpa
de angreppssätt som krävdes samt de metoder och verktyg som skapats för att upprätthålla
kvalitetsledningssystemet i enlighet med standarden. Det beror delvis på att rätt resurser inte
har tillhandahållits och att syftet samt fördelarna med att vara certifierad inte identifierats.
Vidare leder detta till att företaget går tillbaka till det gamla rutinerna och certifikatet blir
liggandes på intranätet. Effekten och syftet med standarden blir således inte uppfyllt i praktiken
[8],[9].
Det innebär att företag har en utmaning framför sig vid övergångsprocessen till ISO9001:2015.
Där det gäller att överbringa dessa hinder som finns. Dels måste företag gå från sitt nuläge
gällande kvalitetsstandarden till att implementera de nya krav som tillkommer. Beroende på
hur nuläget ser ut har företag olika förutsättningar för att göra övergången så smidigt och
effektivt som möjligt.
För att tydliggöra vilka effekter och faktorer som ligger bakom en effektiv implementering av
en ny standard samt hur ISO9001:2015 påverkar företag gällande de nya kraven har denna
studie genomförts. Företaget som har analyserats är idag certifierade enligt ISO9001:2008 och
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förbereder sig för övergången till den nya standarden. Det leder till att organisationen måste
anpassa sig efter nya krav, riktlinjer och rutiner. Vidare beroende på företagets nuläge gällande
kvalitetsledningssystemet enligt ISO9001:2008 tillkommer specifika behov för att effektivisera
övergången.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Utgångspunkten i arbetet har varit att belysa den generella bilden vid en övergångsprocess, där
metoderna och hjälpverktygen är tillämpliga på alla företag som ska göra övergången till
ISO9001:2015. Vidare har case-företagets nuläge studerats ingående med en lämplig metod för
att visa på hur detta kan göras samt vilken vikt det har för att underlätta övergången till en ny
standard. Resultatet av företagets nuläge sammanknyts till frågeställning 2 & 3 för att
tydliggöra hur dessa kan användas integrerat. Syftet blir således….



Arbetet syftar till att underlätta övergångsprocessen till ISO9001:2015 (Se figur 1)

1. Vilka metoder är lämpliga att använda för att kartlägga nuläget gällande ISO9001?
Frågeställningen använder sig av 3 generella metoder för att säkerställa ett
kvalitetsledningssystems nuläge, det görs i syfte för att kunna verifiera metoderna och dra
slutsatser om dess tillförlitlighet.
2. Vilka skillnader finns mellan ISO9001:2008 och ISO9001:2015?
För att kunna gå från en befintlig standard till en ny krävs det att skillnaderna identifieras,
detta har gjorts genom en teorigenomgång av ISO9001:2015 samt genom en gap-analys.
3. Vilka hjälpverktyg passar företag inför en enkel och effektiv övergång till
ISO9001:2015?
För att underlätta för företag att förstå och integrera de nya kraven i ISO9001:2015 har
hjälpverktyg konstruerats där det framkommer tydligt vad som behöver göras för att
uppfylla kraven.

Figur 1 visar hur frågeställningarna hänger ihop med studiens syfte, d.v.s. vilka
metoder/analyser samt hjälpverktyg behövs för att göra en så smidig övergång som
möjligt.
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1.3 Avgränsningar
Vid kartläggning av nuläget fokuserade studien endast på de krav som företaget tillämpade i
nuvarande kvalitetsledningssystem enligt ISO9001:2008, vilket gjorde att vissa avsnitt i
standarden inte behandlades. Dessa är:


7.1. Planering av produktframtagning.



7.5.2. Validering av processer för produktion av varor och utförande av tjänster.

För att besvara frågeställning 2 gjordes inga avgränsningar utan alla skillnader mellan kraven
har analyserat.
Utformningen av metoder och hjälpverktyg för att smidiggöra övergången har begränsats till
att omfatta de nya krav i ISO9001:2015 som upplevdes extra svåra för företag att tolka enligt
O. Makie och B. Haxha [2]. Utöver det har verktyg och metoder även konstruerat utifrån de
nuläge som fastställdes i de studerade företaget.

1.4 Disposition
Kapitel 2:
Här ges en täckande information kring viktiga begrepp som relaterar till ISO9000 – serien och
dess innebörd. Denna information bygger bland annat på tidigare forskning inom området.
Kapitel 3:
Här ges information kring de metoder och analyser som används i studien.
Kapitel 4:
Här genomförs/testas samt verifieras valda metoder för beskrivning av ett företags nuläge.
Kapitel 5:
Här presenteras studiens gap-analys som visar på de skillnader som finns mellan standarderna.
Kapitel 6:
Här presenteras de hjälpverktyg som konstruerats för att smidiggöra övergångsprocessen till
ISO9001:2015.
Kapitel 7:
Här diskuteras studiens resultat och slutsatser redogörs.
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Teoretiskt ramverk

Teoretiska ramverket ligger till grund för att kunna svara på studiens frågeställningar, samt
har förtydligande gjorts i de begrepp som hänför sig till studien. För mer information gällande
de upplevda svårigheterna vid övergångsprocessen till ISO9001:2015 hänvisas till O. Makie,
B. Haxha examensarbete 2016 [2].

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
All teori som är presenterad ligger till grund för besvarandet av frågeställningarna. Teorierna
är så pass sammanlänkade och kunskapen behövs mer eller mindre för alla frågeställningar en
grov uppdelning har gjorts se tabell 1.

Frågeställning 1

Frågeställning 2

ISO9000 – serien

2.2

ISO9001

2.3

ISO9001:2008

2.3.1

Frågeställning 3
2.3.2 – 2.3.2.8

ISO9001:2015

Ledarskap

2.4

Fördelar med 2.5
en
ISO
certifiering

Faktorer som är 2.6
viktiga vid en
övergångsprocess
Tabell 1 visar hur teorin i studien sammanlänkas till frågeställningarna.
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2.2 ISO9000 - serien
ISO står för International Organisation for Standardization och är idag ett nätverk med 162
nationer [10]. Organisationen skapar en förbindelse mellan den privata och offentliga sektorn
vilket möjliggörs genom att organisationen är icke-statlig [11]. Sverige är anslutet till ISO
organisationen genom SIS (”Swedish Standards Institute”) [1].
ISO9000 serien har sitt ursprung från den brittiska standarden BS 5750. Standarden upprättades
för att organisationer skulle tillhandahålla ett gemensamt avtalsdokument som visade på att
produktionen var kontrollerad [12].
IS09000 är en standard och ett ramverk som beskriver grundläggande begrepp, principer, och
terminologi för ett kvalitetsledningssystem. Syftet är att med standardens hjälp kunna införa
andra standarder för kvalitetsledningssystem på ett effektivare sätt genom att företag har
grundförutsättningarna beskrivna [13].
Serien innehåller fyra standarder (ISO9000, ISO9001, ISO9004 och ISO19011) [1].
Tillsammans kan de användas för att bygga ett kvalitetsledningssystem, alternativ kan de
användas var för sig [14].

2.3 ISO9001
ISO9001 är grunden till att bygga ett effektivt kvalitetsledningssystem [9]. Innehållet beskriver
hur organisationen ska ständigt förbättra och anpassa verksamheten för att möta kundernas
behov [15].
Standarden baseras på 7 principer [15]:
• Kundfokus
• Ledarskap
• Medarbetarnas engagemang
• Processinriktning
• Förbättring
• Faktabaserade beslut
• Relationshantering
Med hjälp av de 7 principerna har standarden drivkraften att organisationer ska arbeta med
ständiga förbättringar. Förbättringarna är tänkta att påverka organisationens interna och externa
processer vilket leder till ökad konkurrenskraft [14], [15]. Kunderna är en stor del i att ISO9001
utvecklas och uppdateras. Deras intresse är nämligen att köpa produkter med högsta möjliga
kvalitet till det lägsta priset. Med hjälp av ISO9001 som grund i kvalitetsledningsarbetet vinner
både organisationen och kunden på de certifierade företaget [16].
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2.3.1

ISO9001:2008

Organisationer som idag är certifierade enligt ISO9001:2008 måste senast den 23 september
2018 ha blivit certifierad enligt ISO9001:2015 [17]. Att en revidering har gjorts beror på att
företag har utvecklats och blivit mer globaliserade än tidigare vilket gör att bland annat
komplexare försörjningskedjor vuxit fram. Det ställer nya krav på organisationer vilket också
gjort att standarden har uppdaterats [18].

2.3.2

ISO9001:2015

Omfattande revidering har gjorts vilket gör att standrarden blir ett ännu kraftfullare verktyg för
att uppnå ett effektivt kvalitetsledningssystem. Resultatet blir en kostandseffektiv verksamhet
med nöjda kunder [19].

Policy, övergripande kvalitetsmål

Processer, verksamhetsstyrning

ISO9001:2008

Omvärld
Strategier
Framtid

ISO9001:2015

ISO9001:2015 bygger på ett helhetstänk vilket innebär att ledningen får en större betydelse för
kvalitetsledningssystemet. Tydligare koppling mellan företagets policys, kvalitetsmål,
processer, rutiner och arbetssätt är ett faktum. Allt ska sammanknytas till organisationens
strategiska inriktning och mål. (Se Figur 3) Detta synsätt ställer högre krav på ledningens
engagemang och driv [20]-[25]. ISO9001:2015 är även mer anpassad för att tjänsteföretag ska
kunna tillgodose kraven på ett bättre sätt [21].

Rutiner, arbetsinstruktioner, kontrollinstruktioner

Figur 3 illustrerar hur ISO9001:2015 står i relation till ISO9001:2008. Inspirerad av
utbildnings dag från Qvalify AB.
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2.3.2.1

Struktur och termologi

Annex SL kallas den struktur ISO9001:2015 är uppbyggd utefter. Den nya strukturen är
uppbygd för att de flesta organisationer är certiferade med fler än en standard. Annex SL
möjliggör att alla dessa standarder kan integreras och bilda ett gemensamt verksamhetsssystem
[26]. (Se Figur 4) Även terminologin är förändrad mellan standarderna för att göra integreringen
enklare [21].(Se Tabell 2)

Figur 4: Visar strukturskillnaden mellan ISO9001:2008 och ISO9001:2015. Linjerna visar
korrelationen gällande dokumentation. (Figuren är gjord med inspiration från
utbildningsdagen med SIS) [2].
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ISO9001:2008

ISO9001:2015

Produkter.

Produkter och tjänster.

Undantag.

Används inte. (Se avsnitt
förtydligande av tillämplighet.)

Ledningens representant.

Används inte.

A.5

(Liknande
ansvarsområden
befogenheter tilldelas.

för

och

Det är inget krav på en ledningens
representant.)

Dokumentation,
kvalitetsmanual, Dokumenterad information.
dokumenterade rutiner, specificerande och
redovisande dokument.

Verksamhetsmiljö.

Processmiljö.

Utrustning för övervakning och mätning.

Resurser för övervakning och mätning.

Inköpt produkt.

Externt tillhandahållna
tjänster.

Leverantör.

Extern leverantör.

produkter

och

Tabell 2 visar skillnaden i terminolog [21].

2.3.2.2

Omvärldsbevakning

Organisationen ska skapa sig en förståelse för externa och interna frågor i huruvida de påverkar
företagets kvalitetsledningssystem. Dessa frågor ska övervakas i positiva och negativa aspekter.
Vanliga aspekter som en organisation bör ta hänsyn till är: juridiska, tekniska,
konkurrensmässiga, marknadsrelaterade, kulturella, sociala och ekonomiska sammanhang [21].
Ovan nämnda aspekter kallas för omvärldsbevakning, vilket är en viktig del i ISO9001:2015
[21],[27].
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2.3.2.3

Definition av process

Process kommer från de Latina ordet ”processus” och ”procedere” som översätts ungefär till
”framåtskridande eller ”gå framåt” Ordet har kommit att användas i sammanhang där olika
förlopp och händelseskede har beskrivits [1].
Definitionen av process enligt Bo Bergman och Bengt Klefsjö är att ” en process är ett nätverk
av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller
intern kund.” [1].
Figur 5 visar en schematisk beskrivning av en process och visar hur processens delar samverkar.
Det som är nödvändigt för styrning och kontroll enligt ISO9001:2015 av en enskild process
varierar beroende på vilka risker som identifierats [21].

Figur 5 – Schematisk beskrivning av delarna i en enskild process [21].

Processer delas in enligt [1] (Se Figur 6):


Huvudprocesser, är till för att addera värde genom förädling åt någon extern kund.



Stödprocesser, ser till att huvudprocessen fungerar genom att tillhanda hålla rätt
resurser.



Ledningsprocesser, beslutar om organisationens mål och strategier och stödjer
förbättring av företagets övriga processer.
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Figur 6 – Illustration över en organisations olika typer av processer utifrån vilken kundgrupp
processen ska skapa värde för [1].
Med bakgrund om vad en process är kan begreppet processinriktning förklaras på ett mer
korrekt och förståeligt sätt.

2.3.2.4

Processinriktning

Processinriktning är en ledningsprincip vars syfte är att lösa organisationens problem och öka
kundnöjdheten, detta synsätt togs fram för över 20 år sedan. Resultatet av det är en mängd
flödesscheman/diagram som inte bidragit nämnvärt till verksamheten. Däremot i de
organisationer som inriktningen har tillämpats rätt har stora framgångar varit ett faktum.
Således är det av oerhört vikt att veta varför och hur processinriktning ska genomföras och vad
nyttan är. Vanliga argument för att tillämpa processinriktning är [28]:
Visualisering av den interna verksamheten.




Samband och relationer mellan delprocesser tydliggörs.
Identifiera slöseri.
Medarbetarna får större förståelse om vad deras arbete bidrar med till organisationen.

Förutsägbarhet angående processutfallet.


Öka procesessen förmåga genom att aktivt och löpande identifiera varför
avvikelser uppstår och hur de kan elimineras.

Kundfokusering.


Utifrån kundens perspektiv mäta och styra processer.

Minskad suboptimering.



Helhetsbild över verksamheten tydliggörs.
Förutsättningarna som råder mellan processtegen har klargjorts.

Processernas normala tillstånd beskrivs.



Ett standardiserat arbetssätt finns tillgängligt.
Individer agerar på samma sätt inför anställda, kunder och övriga intressenter.
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Ansvar och befogenheter har klargjorts.


Processägare finns tydligt beskrivet.

Lärande organisation.




Kunskap till medarbetarna.
Underlag för att kunna jämföra processer.
Ett systematiskt angreppssätt tillämpas i hur organisationen ska lära sig av tidigare
misstag, och eliminera grundorsakerna.

Processinriktning är kärnan i ISO9001:2015 och en av de viktigaste bitarna. Konsekventa och
förutsägbara resultat uppnås mer effektivt genom att aktiviteter i företag har klargjorts där
processernas samverkan bildar ett sammanhängande system [29]. Syftet är att öka
kundtillfredsställelsen genom att tillgodose kundernas krav. Processinriktningen kan tillämpas
genom att PDCA- cykel används. Det är högsta ledning som har ansvaret för att främja
processinriktning i hela organisationen [21].

2.3.2.5

Ständig förbättring med PDCA

PDCA är en metod för att på ett systematisksätt hantera processer och system i en organisation
[30]. I korthet kan PDCA- cykeln beskrivas utifrån ett ISO9001:2015 perspektiv på följande
sätt [21]:






Planera, Upprätta målen för ledningssystemet och dess processer. För att åstadkomma
ett resultat som överensstämmer med kundkrav samt organisationens policyer ska rätt
resurser
säkerställas.
Risker
och
möjligheter
ska
hanteras
för
kvalitetsledningssystemet.
Genomföra, de planerade ska införas.
Följa upp, övervaka och mät (vid relevans) processer med utgångpunkt ifrån policyer,
mål och krav. Resultaten ska rapporteras.
Förbättra, nödvändiga åtgärder ska vidtas för att öka prestandan.

ISO9001:2015 är uppbyggd efter att PDCA-cykeln ska tillämpas i organisationen. (Se Figur 7)
Organisationen ska ständigt förbättra verkan av sitt kvalitetsledningssystem i avseende på
lämpligheten och tillräckligheten. All information som samlas in genom mätning och analys
ska ligga till grund för förbättring [21]. Angreppssättet PDCA gör att organisationer kan
försäkra sig om att dess processer har nödvändiga resurser och rätt ledning, samt att
förbättringsmöjligheter tillvaratas[21].
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Figur 7 visar en beskrivning av hur standardens avsnitt passar in i PDCA-cykeln [21].

2.3.2.6

Definition av risk

Risk är hot mot förväntat utfall vilket gör att alla organisationer som fattar beslut under
osäkerhet utsätts för en risk [31],[32]. Hur stor risken är bedöms enligt sannolikheten att det
oväntade inträffar [31]. Att nämna skiljer sig definitionen av risk över tid och mellan olika
vetenskapliga discipliner, sociala och kulturella sammanhang [33].
Utvecklingen i industrisamhället har skapat nya risker och ett riskmedvetande, som har påverkat
riskbegreppet markant. Fara är ett begrepp som är ett vanligt förekommande mått på risk [34].
Riskbegreppet som uppkommit innebär att människors upplevelse av fara, rädsla och oro har
lett till att riskupplevelsen bedömts att vara subjektiv [33].
ISO31000:2009 som är en standard för riskhantering definierar risk: ”Risk is effect of
uncertainty on objectives” Vidare har även ISO9001:2015 tagit den definitionen [21], [35].
Detta är något som fått kritik eftersom det skiljer sig från de flesta tidigare definitioner som på
ett eller annat sätt har utgått från att risk är en osäkerhet som, om den inträffar, har effekt på
ett mål. Vidare innehåller dock definitionen 3 viktigt krav för att de ska kunna klassificeras
som risk [36].
1. Risken handlar om osäkerhet.
2. Risken har en effekt och måste hanteras.
3. Effekten mäts i förhållande till mål.
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Det som blir ett problem i detta sammanhang är hur definitionen är skriven. Det framkommer
tydligt att ”Risk är effekt….” Det betyder att ISO-standarden menar att följande kan vara en
negativrisk: förseningar, förlorad marknadsandel, ineffektivitet etc. Positiva risker är då:
kostnadsbesparing, förbättrad prestanda, ökat aktieägarvärde. Ovan nämna är effekter på mål
som kan uppstå genom osäkerhet. I tidigare standarder har riskdefinitionen varit annorlunda
vilket får betydelse för hur de ska tolkas. Exempelvis: ” risk är en osäkerhet som, om den
uppstår, påverkar ett mål.” [36].
Skillnaden som har uppstått är att i de tidigare definitionerna tydliggörs att risk är en
osäkerhet som kan orsaka en effekt om det hände. I nuvarande version är effekten en risk.
Vilket inte stämmer in på några definitioner av vad risk är [36].
Det är viktigt att tydliggöra denna skillnad för att organisationer ska förstå hur det ska tänka
riskbaserat. Om ISO3000:2009 & risktänkandet i ISO9001:2015 ska följas innebär det att
riskhanteringen ska innebära att hantera effekterna av det uppkomna. Om däremot risk är en
osäkerhet skulle riskhanteringsprocessen handla om att hantera sannolikheten att det händer.
Att hantera osäkerheten är ett mer proaktivt tillvägagångssätt än att försöka hantera effekten
[36].
Vidare med rätt bakgrund om vad risk innebär i ett ISO-sammanhang kan riskbaserat tänkande
förklaras.

2.3.2.7

Riskbaserat tänkande

Riskbaserat tänkande är något som alla människor kommer i kontakt med dagligen. Det kan
handla om att kontrollera ifall det kommer bilar vid ett övergångsställe innan individen korsar
vägen. Klausulerna 4 – 8 i ISO9001:2015 ska behandlas med ett riskbaserat tänk vilket innebär
att en systematisk approach i att identifiera riskerna och möjligheter ska tillämpas [37].
Organisationer har olika verksamheter och det innebär att de utsätt för olika risker, därför ska
de riskbaserade tänkande utvärderas och tillämpas efter organisationens verksamhet [21].
I tidigare utgåvor har riskbaserat tänkande varit underförstått och har istället kommunicerat ut
som förebyggande åtgärder samt under planering, granskning och förbättring. I nya standarden
tydliggörs att ett riskbaserat tänkande ska vara en del av kvalitetsledningssystemet i syfte att
förhindra oönskade effekter eller uppnå önskade effekter. Kraven uppfylls genom att
organisationen ska ”planera och vidtar åtgärder för att hantera risker och möjligheter” [21].
Tanken med införande av riskbaserat tänkande är enligt ISO ett sätt för företag att öka chanserna
till att uppnå mål, reducera oönskade effekter samt att organisationer ska arbeta aktivt med
aktiviteter som gynnar företaget och kunden [37].

2.3.2.8

Dokumenterad information

Huvudanledningar till att ändra terminologi och kraven gällande organisationens
dokumentation är för att uppnå bättre överrensstämmelse med andra ledningssystem samt att
minska komplexiteten i dokumentationen [21],[38]. Utöver det har tidigare standarders krav på
dokumentation upplevs besvärliga och istället tillämpas ett mer generellt begrepp,
”dokumenterad information” där varje organisation själva bestämmer vad som anses vara
lämpligt för ett fungerande kvalitetsledningssystem [21].
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2.3.2.9

Sammanfattning av nyheterna i ISO9001:2015.

Viktigaste och största förändringarna i ISO9001:2015.














Ny termologi.
Ny rubriksättning.
Omvärldsbevakning.
Tydligare krav på ledningens engagemang.
Affärsprocesserna ska kopplas ihop med organisationens mål och strategier.
Tydligare krav gällande processer och processtyrning.
Utlagda processer får tydligare krav.
Fokus läggs på att ett resultat ska uppnås med kvalitetsledningssystemet.
Riskbaserat tänkande.
Mer fokus läggs på förbättring och faktabaserade beslut.
Organisationens kunskap får större betydelse.
Tydliggörande i klausulerna.
Standarden är anpassad efter tjänsteföretag.

2.4 Ledarskap
Det finns idag en samsyn mellan de allra flesta beteendeforskare och utövare att ledarskap är
ett fenomenen som har stor betydelse för organisationens effektivitet [39]. Ledarnas beteende
och deras agerande påverkar i sin tur medarbetarna [40]. Tidigare var ledarskapet inte de
viktigaste i kvalitetsarbetet hos organisationer utan fokus låg på att upprätthålla
kvalitetssäkring. Idag ser de helt annorlunda ut genom att organisationer förstår att hela
processen med kvalitetsarbetet är viktig [41].
Demins 14 punkter beskriver ledarskapsbeteende ur ett kvalitetsperspektiv. Deming och Juran
visar tydligt att de är företagsledningen som har de yttersta ansvaret för varaktiga förändringar
i organisationen [1], [41].
Definitionen av ledarskap skiljer sig åt och måste beaktas ur de sammanhang och perspektiv
där de används [42].

Det finns fyra definitioner av ledarskap [42]:


Position

Det är positionen i organisationen som avgör om du är en ledare eller inte. Det beror alltså på
befattningen som individen innehar.


Ansvar och befogenheter

Ledarskapet hänvisas till den individ som har ansvar och befogenheter över en grupp eller ett
företag.


Förmåga och kapacitet att leda

Det är individens egenskaper som utgör ledarskapet.


Processen att leda

Ledarskapet handlar om processen att leda och detta sker tillsammans med andra.
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Grundläggande kopplas ledarskap ihop med att individer, grupper eller enheter påverkar
varandra [43]. Vilket gör att ledarskap utövas i alla sammanhang i vardagen [44]. Ledarskap
hänför sig till att motivera individer att sträva mot uppsatta mål genom beslutsamhet och
engagemang. Det gör att ledarskap är en socialprocess där relationerna är av stor vikt [45].

Ledarskap i ISO perspektiv.
För att ledarskapet ska ha den struktur som är lämplig för att leda verksamheten måste således
organisationens syfte med kvalitetsledningssystemet och den strategiska inriktningen vara
förstådd [46]. Om inte ledningssystemet är en reflektion av organisationen och anpassad efter
den strategiska inriktningen samt hur mål ska uppnås kommer ledarskapet bli lidande. Det är
svårt att leda ett företag när tydlighet saknas om vart organisationen är på väg [46].
Ledarskapsprincipen gällande organisationens mål och policy samt företagets strategiska
inriktning ska organisationens ledning ansvara för. Kvalitetspolicyn ska etableras av ledningen
i syfte att alla medarbetare ska efterfölja den dels för att kvalitetsmålen ska uppfyllas [46], [47].
Det ställer krav på ledningens kommunikation vilket måste vara tydlig så att alla anställa förstår
företagets mål och övriga riktlinjer. Bra kommunicerade strategier och mål är en viktig del i en
väl fungerande verksamhet [48]. Vidare av betydelse är att delegering och befogenheter ska
vara tydliga i organisationen vilket medför att medarbetarna blir ännu mer delaktiga i att sträva
mot de uppsatta målen [49]. Gemensamt är det därmed viktigt att ledningen är engagerad och
visar ansvar i kvalitetsarbetet annars är det dömt för att misslyckas [50]. Att ledarna i
organisationen ständigt är med i förbättringsprojekt angående ISO9000 serien har en väsentlig
roll i hur effekten av kvalitetsledningssystemet blir, dessutom bidrar de till ökad motivation hos
medarbetarna till att ständig förbättra verksamheten [51]. Ledningen i organisationen måste ha
tro på att företagets kvalitetsledningssystem bidrar till att uppsatta mål uppfylls, utöver det
måste även ledningen vara övertygad om att ledningssystemet är till hjälp för att skapa och
behålla nöjda kunder. Alla i organisationen måste således vara kundfokuserade [49].

2.5 Fördelar med en ISO – certifiering
En certifiering enligt ISO9001 betyder inte att organisationen har ett effektivt
kvalitetsledningssystem utan certifiering är bara början på en lång resa [9]. Jim l. Smith menar
att det finns två typer av företag [9],
1. Organisationer som hänger certifikatet på väggen.
2. Organisationer som förstår ISO genom att aktivt jobba med standarden integrerat i den
dagliga verksamheten.
Det som uppstår är att grupp 1 tycker att ISO9001 certifiering är meningslös och inte ger något
resultat. Grupp 2 får de fördelar som är tänkt med standarden [9].
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Att lyckas certifiera sig med rätt förutsättningar leder till att organisationen presterar bättre i
avseende på ekonomiska resultat samt att medarbetarna får en bättre individuell utveckling [8].
Även enligt Gavin P.M. Dick, presterar ISO – certifierade företag bättre i försäljningsökning
än de företag som inte är certifierade i vissa avseenden. Den bättre prestandan som kan uppnås
genom ett ISO-baserat ledningssystem menar Gavin P.M. Dick inte beror på att organisationen
följer en standard utan att det snarare handlar om de kumulativa resultatet av en kontinuerlig
process där lärandet och förbättring är nyckeln [52]. Det är just dessa nyckelbegrepp som en
ISO-standard kan tillföra en organisation [1],[54]. Det finns inget krav att företag ska certifiera
sig idag, däremot är det oftast en förutsättning för att få nya kunder samt behålla befintliga. Det
är även en viktig del för att företag inte ska förlora marknadsandelar [8]. Certifiering kan ses
som ett kvitto att organisationen jobbar aktivt med att förbättra de interna processerna för att
tillfredsställa kundernas behov [1].
Enligt en enkätundersökning som H. Sun gjorde fanns det ett tydligt samband mellan
certifierade och icke certifierade företaget i vissa aspekter. Resultatet visar att certifierade
företag var bättre på att reducera kvalitetsbristkostnader vilket berodde på att de hade ett
standardiserat arbetssätt. Vidare visade sig att företag hade färre kundklagomål vilket kunde
härledas till att organisationer var bättre på att förstå kundernas krav och behov [55].
Gotzamani menar att den största fördelen med att vara ISO9001 certifierad är att företaget får
ett ökat ledarskapsdeltagande i kvalitetsrelaterade aktiviteter. Vidare leder det till att
organisationen får mindre antal defekta produkter, de interna relationerna förstärks,
kundnöjdheten och marknadsandelarna ökar. Om företaget jobbar på rätt sätt med sitt
kvalitetsledningssystem ges möjligheterna att bli ett företag i världsklass [56].
Uppenbarligen finns det fördelar med att vara ISO certifierad vilket kan förklaras med en viktig
utgångspunkt nämligen att ISO9001 är uppbyggt efter att jobba aktivt med ständiga
förbättringar. Detta tvingar organisationer att hela tiden utveckla de interna processerna för att
tillgodose kunderbehoven samt kraven i standarden [16].

2.6 Faktorer som är viktiga vid en övergångsprocess
Avsnittet tydliggör vilka faktorer som är viktiga för företag att tänka på vid en övergångsprocess
till en ny standard [8]. Nuläget fastställs i förhållande till dessa kritiska aspekter vilket innebär
att nuläget beskrivs utifrån en vetenskaplig grund. Dessutom är det en ram för hur ett nuläge
kan analyseras och fastställas. (se avsnitt 3.8)

2.6.1

Kvalitetsledningens mognadsnivå

Mognadsnivån angående kvalitetsledningssystemet hos företag skiljer sig beroende på hur väl
organisationen arbetar med nuvarande ledningssystem. Mognadsnivån är hög om företaget
jobbar aktivt och låg om de inte gör det [8].

2.6.2

Företagets drivkraft

Att utveckla en organisation kräver att det finns ett underliggande syfte. Att uppfylla kraven i
ISO9001 är inte tillräckligt för att implementeringen ska bli lyckad. Det krävs att organisationen
tar hänsyn till varför de vill utveckla företaget i både interna och externa motiv samt vad som
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behöver utvecklas [8]. Att se införande av ett ISO9001 certifikat som ett kvitto på att företetag
uppfyller kraven finns det en överhängande risk att syftet med att utveckla organisationen har
åsidosatts. Istället läggs fokus på att uppfylla minikraven vilket i praktiken inte får någon
betydelse [8]. Att ifrån gå organisationens interna syfte med att inneha ett ISO certifikat leder
till att de eventuella fördelarna uteblir med certifieringen [52].

2.6.3

Delaktighet

Delaktigheten hos medarbetarna är av stor betydelse för att uppnå ett gott resultat med
kvalitetsarbetet. Att som medarbetare få känna sig behövd genom att få vara delaktig i
förbättringsarbetet skapas de rätt förutsättningar för en fungerande organisationsutveckling [1].
Företagsledningen har en viktig roll genom att kontinuerlig engagera och motivera
medarbetarna till att förbättra företaget. Av vikt är det att kundkraven är tydligt kommunicerade
i organisation samt att en medvetenhet finns oss de anställa för hur dessa ska uppnås. Syftet
med att vara certifierad enligt ISO9001 bör vara förankrat hos alla, annars riskerar företag att
endas fokusera på minikraven i standarden vilket leder till att associationerna med
ledningssystemet förknippas med onödig/jobbig dokumentation [8]. Vid implementering av en
ny standard är just delaktigheten hos medarbetarna en kritisk faktor för framgången. Relevant
utbildning kan göra att de anställa blir delaktiga på ett bättre sätt vilket minskar risken för att
den kritiska faktorn ska bli ett faktum [8].
Kvalitetschefen och högsta ledningen bör vara en del av kvalitetsarbetet [8]. Åtminstone ska en
förändringsagent vara utsedd som ska ansvara för att de anställda är delaktiga i
förändringsprocessen [53].
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Kapitlet ger en detaljerad beskrivning av studiens använda angreppssätt. Kapitlet
avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet inom respektive använd metod.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
För att kunna besvara studiens frågeställningar har relevant datainsamling och dataanalys
gjorts. Tabell 3 beskriver kopplingen mellan frågeställningar och vilka metoder som används
för att besvara dem.

Frågeställning 1

Frågeställning 2

Frågeställning 3

Litteraturstudie

3.3.3

Litteraturstudie

3.3.3

Litteraturstudie

Samtal

3.4

Gap- analys

3.7

Analysmetod för 3.8
resultat

Enkätundersökning 3.5

Metod
för 3.6
egenbedömning av
ISO9001:2008

Tabell 3 - Schematisk bild över kopplingen mellan frågeställningar och metod.
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3.3.3

Metod

3.2 Ansats
Beroende på hur mycket kunskap som finns inom ett visst problemområde klassificerats
därefter undersökningsansatsen. Explorativa undersökningar innebär att det finns
kunskapsluckor och syftet blir således att inhämta så mycket kunskap som är möjligt inom
området. Belysning av problemområdet görs allsidigt. Deskriptiva undersökningar innebär att
det redan finns viss mängd information inom problemområdet och forskarna undersöker
begränsade aspekter av detta område. I vissa fall där problemområdet är väl studerat och teorier
samt modeller finns tillgängliga kan undersökningen vara hypotesprövande. Undersökningen
går ut på att pröva de teorier och modeller som tidigare har beskrivits [57].
I denna uppsats tillämpas en deskriptiv ansats för att det redan finns viss kunskap inom området.
Valda metoder för att genomföra den deskriptiva undersökningen var enkäter, samtal,
litteraturstudie, gap-analys och modell för egenbedömning.

3.3 Datainsamling
Datainsamlingen var kategoriserad enligt primärdata och sekundärdata för att ge förståelse om
hur data var insamlad. Nedan presenteras vilka metoder som användes för datainsamlingen.

3.3.1

Primärdata

Primärdata innebär att forskaren själv samlar in informationen och analyser den. Det kan
handla om enkätundersökningar, interjuver, samtal och observationer [58]. Empirin samt
primärdata i denna uppsats var enkätundersökningen, samtal med företaget och metod för
egenbedömning.

3.3.2

Sekundärdata

Sekundärdata är all data som någon annan har samlat in och analyserat. Det kan handla om,
vetenskapliga artiklar, internet, kursböcker, avhandlingar, handböcker, tidigare
examensarbeten, dokument och standarder [58]. All data har samlats in för att ge förståelse
inom området [59].

3.3.3

Litteraturstudie

Litteraturstudie var nödvändig att genomföra för att få en ökad förståelse om ISO9001,
ISO9001:2008 & ISO9001:2015 samt dess viktiga begrepp som behandlas. Genomgången av
litteratur har också varit till hjälp för att ta fram relevanta analysmetoder för arbetet.
Inläsningen var uppdelad i 4 områden där allt klassas som sekundärdata.
1. Forskningsartiklar och doktorsavhandlingar.
Dessa hämtades från databaserna DIVA, ProQuest, Web of Science och Emerald, via
Jönköping University. Dessa artiklar och dokument har varit av stor vikt vid skrivande av de
teoretiska ramverket samt vid val av relevanta metoder.
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2. Tidigare examensarbeten inom ämnet.
Dessa hämtades från databasen DIVA, via Jönköping University. Tidigare arbeten har varit en
input i framtagning av modeller och verktyg men även för att inhämta information kring
analysmetoder och angreppssätt.
3. ISO-standarder.
Dessa hämtades från databasen E-nav, via Jönköping University databas. Dokumenten har
varit den främsta källan till arbetet.
4. Kurslitteratur samt kursmaterial.
Kurslitteratur har Jönköpings Universitys bibliotek tillhandahållit samt via nätbaserade lån
från andra bibliotek, men även kursmaterial från Qvalify AB har används. Kurslitteratur har
studerats i syfte att inhämta kunskap om kvalitetsbegrepp, metoder och analyser. Qvalify ABs
material har studerats i syfte att förstå skillnaden mellan ISO-standarderna 2008 och 2015.
En internetbaserad sökning har gjorts där de främsta sökorden har varit: ISO9000, ISO9001,
ISO9001:2008, ISO9001:2015, kvalitetsledningssystem, omvärldsbevakning, riskbaserat tänk,
process, processinriktning och ledarskap. Detta gjordes för att ytterligare inhämta kunskap
kring området. All sökning har även legat till grund för de teoretiska ramverket.

3.4 Enkätundersökning
Enkät är ett frågeformulär vars syfte är att samla information. Generellt skickas en enkät ut via
e-post eller med brev vilket gör att enkäter är mindre personliga än interjuver. Enkät under
ledning innebär att frågeformuläret tas med till personen och ifyllnad sker under uppsikt. Syftet
med den typen av enkät är att eventuella oklarheten ska förklaras direkt [57].
Enkäter är beroende av individernas villighet att svara, därför är det viktigt att klargöra syftet
med enkäten. Det kan göras genom att binda ihop enkätens syfte med individens egna mål och
genom det får individen egen vinning av att svara på frågeformuläret. I sammanhanget är det
även viktigt att förklara vilken vikt och roll individens svar har i fortsatt undersökning. Att
tydliggöra om enkäten är anonym eller konfidentiell är av betydelse för att öka villigheten att
svara ärligt på frågeformuläret, vilket säkerställer validiteten och reliabiliteten på svaren.
Konfidentiell innebär att det endast är forskarna som vet om vem som har svarat. Vid anonyma
enkäter framkommer det inget som kan hänföras till en viss individ. För att få individen att
svara bör ett informationsbrev skickas ut innan där allt detta klargjorts. För att ytterligare öka
motivationen till att svara fullständigt på enkäten bör enkäten vara indelad i delmoment [57].
Undersökning som genomfördes i detta arbete var baserad på ISO9001:2008 och dess innehåll.
Där syftet var att inhämta information från företaget i avseende på allmänna aspekter/kunskaper
i standarden som medarbetarna bör känna till. Svårighetsgraden på frågorna varierade för att
säkerställa vilken mognadsgrad kvalitetsledningssystemet hade i företaget. Svarsalternativen
var både fasta och öppna. Där de fasta alternativen var av typen Ja/Nej, Vet inte, samt
rangordning från 1-5. Samtliga medarbetare på företaget fick enkäten skickad till sig för att
säkerställa att olika avdelningar och roller gav sitt bidrag.
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Bearbetning och användning av enkätundersökning

De fasta svarsalternativen bearbetades med Excel där stapeldiagram samt cirkeldiagram
illustrerade resultatet. Detta gjordes för att tydliggöra resultatet i procent samt i antal. Under
varje diagram beskrevs även resultatet i text där det framgick vad majoritet hade svarat och
allmänt hur fördelningen såg ut. Syftet var att lyfta fram det viktigaste ur diagrammet.
De öppna svarsalternativen bearbetades genom en kvalitativ metod vilket innebär att
textmaterialet analyserades och samställdes. Det kan göras löpande under tiden svaren
tillhandahålls, där reflektioner och tankar kring svaret skrivs ner, vilket kan sammanställas i en
dagbok. Dagboken kan forskarna sedan gå tillbaka till för att se hur kunskapen av det studerade
ämnet har utvecklats [57].
Slutbearbetning gjordes genom att allt textmaterial lästes igenom flera gånger där anteckningar
togs löpande för att identifiera mönster och teman. Sedan kategoriserades svarstexten i
områden/grupper där många liknande svar hade angivits. Beroende på hur bearbetning gjordes
fås ett resultat antigen i text där citat, kommentarer och egna tolkningar ingår eller ett resultat
där kategorier har identifierats och tydliggjorts i diagram [57].
I detta arbete har kategorier identifierats utifrån texten och resultatet har sammanställts i
stapeldiagram. Textkommentar under diagrammet har skrivits vars syfte att lyfta fram det
viktigaste.
Resultatet har används för att kartlägga nuläget och mognadsnivån i avseende på
ISO9001:2008, även skillnader och likheter mellan enkätundersökningen och vad som står
beskrivet i kvalitetsledningssystemet har analyserat för att upptäcka hur väl företaget tillämpade
de som framgick. Det blev en bidragande faktor till hur modeller och hjälpverktyg har
konstruerats för att smidiggöra övergången till ISO9001:2015.
Enkätundersökningen och dess resultat ligger som bilaga 1. Istället har det viktigaste av
resultaten tagits in i analysen för att vara koncist till syftet med arbetet.

3.5 Samtal
Samtal betecknas som en kvalitativ intervju vilket innebär att intervjun har en låg grad av
strukturering. Det betyder att intervjupersonen har möjlighet att svara fritt och med egna ord
[57]. Vidare berör en kvalitativ intervju människors upplevelser och syn på verkligheten vilket
forskaren är intresserad av att beskriva, förklara och tolka [60]. Den mest öppna formen av
kvalitativ intervju är således samtal vilket innebär att forskaren inte i förväg gjort iordning
frågor. Således blir det viktigt att uppmuntra intervjupersonen till att utveckla svaren genom
uppmuntrandetekniker [61], [62]. Intervjupersonen ska även se till att bygga upp samtalet på
ett meningsfullt sätt så att det berör det studerade [57].
Samtalet som genomfördes i denna studie berörde ett begränsat område nämligen hur företaget
arbetade med deras kvalitetsledningssystem. Det innebar att kvalitetschefen fritt fick förklara
hur han såg på kvalitetsledningssystemet. Det gjordes i syfte om att få den bild som ledningen
representerar. De positiva och negativa aspekter som fanns berättade även kvalitetschefen om.
Samtalet genomfördes öppet och en dialog uppstod. Uppmuntringar om att förklara vissa delar
tydligare förekom.
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Bearbetning och användning av samtal

Samtalet bearbetades med en kvalitativ metod vilket har beskrivits i avsnitt 3.4.1 (bearbetning
och användning av enkätundersökning). Således har samma teknik används vid samtalet.
Istället för att kategorisera och presentera resultatet i diagram som gjordes med de öppna
svarsalternativen i enkätundersökningen har teman identifierats och sammanfattats i text.
Samtalet i sig självt var en del av det presenterade nuläget, men dess innehåll har även
analyserat genom triangulering i förhållande till enkätundersökningen och metod för
egenbedömning. Vidare ligger detta resultat till grund för de hjälpverktyg och metoder som
skapats.

3.6 Metod för egenbedömning av ISO9001:2008
För att bedöma hur väl företaget uppfyllde kraven i ISO9001:2008 har metoden som beskrivs
i standarden ISO9004:2009 använts [63]. Metoden går ut på att en grundlig och omfattande
granskning av organisationens verksamhet samt hur väl organisationen fungerar, i avseende
till dess mogenhetsgrad i jämförelse med vald standard genomförts. Egenbedömningen
användes för att identifiera organisationens styrkor och svagheter samt bedömning av
arbetsmetoder på övergripandenivå till processnivå [63].
Metoden gav även en bild av organisationens prestationer samt hur verkningsfullt
kvalitetsledningssystemet var [63].
Hjälpmedlet som beskrivs i standarden var anpassningsbart till vilket syfte egenbedömningen
var tänkt för [63]. Uppbyggnad av modellen har skett enligt standarden (Se Tabell 5) och
därtill 2 anpassningar. Vilka är:
1. Kravelementen i ISO9001:2008 bedömdes samt tillägg av kommentarkolumn.
2. Bedömningskriterierna var anpassade efter att kunna bedöma uppfyllnadsgraden av
kraven i ISO9001:2008. (Se Tabell 4)

Grad av uppfyllnad.
1 = Uppfyller
inte kravet.

2 = Uppfyller
delvis kravet.

3 = Uppfyller
kravet.

4 = Uppfyller
kravet bra.

5 = Uppfyller kravet utmärkt.

Tabell 4 visar bedömningskriterierna som användes.

Nr

Krav

Grad

4.1 Allmänna krav.
a)
Tabell 5 visar uppbygganden av modellen.
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Genomförandet av egenbedömningen bestod utav 2 delar.
1. Systematiskt granska organisationens kvalitetsledningssystem i avseende på kraven
och bedömning av hur väl företaget uppfyllde dem. Kvalitetsledningssystemet fanns
tillgängligt på företagets intranät (COMPIS).
2. För att stärka reliabiliteten har flera samtal förts med kvalitetschefen för att kunna
bedöma uppfyllnadsgraden på ett bättre sätt. Dessa samtal ligger även till grund för
kommentarerna som gjorts.
Analysmetoden gav ett resultat i ”grad av uppfyllnad” och en ”kommentar” som beskriver hur
företaget jobbade med det aktuella kravet. Resultatet av egenbedömning illustrerades i ett
spindelnät och ger svar på hur väl företaget uppfyllde kraven i ISO9001:2008 vilket blev ett
av måtten på kvalitetsledningssystemets effektivitet. (Se Figur 10). Metoden var tydlig och
visuell vilket gav en god uppfattning om hur väl organisationen uppfyllde kraven i
ISO9001:2008.
Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4

f)

b)

3
2
1
0

e)

c)

d)

Figur 10 visar resultatet av egenbedömningen och i vilken grad de uppfyllde kraven i ett visst
avsnitt i ISO9001:2008.

3.6.1

Användning av egenbedömning

Resultatet i from av spindelnät och kommentar var en input i bedömningen av företagets nuläge
gällande kvalitetsledningssystemet. Skillnader och likheter mellan resultatet av
enkätundersökningen och samtalet har analyserats och för att se hur väl företaget efterlevde det
som stod beskrivet i kvalitetsledningssystem. Tillsammans med enkätundersökningen och
samtal ligger det till grund för besvarandet av frågeställningen om hur företagets nuläge ser ut
gällande ISO9001:2008.
Egenbedömningen ligger som bilaga 2 och istället har det viktigaste ur resultatet tagit in i
analysen för att vara koncist till syftet med arbetet.
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3.7 Gap- analys
Gap-analys är ett verktyg för att identifiera gap mellan två punkter. Någon generell modell
finns inte beskrivet utan en gap-analys har konstruerats för att passa detta arbete med
inspiration hämtad från ”gapmodellen” av Zeithaml [1], [64] - [66].
N. Maxted skriver att gap analys är en väletablerad metod där element identifieras och
jämförs. Vidare styrker Y. Juan att en gap analys handlar om att göra en jämförelse mellan två
processer för att hitta de skillnader som finns. Även R. Chevalier menar att gap analysen är en
viktig del till att förbättra prestationen i processer och gapet utgörs genom att identifiera
skillnaderna mellan befintlig prestationsnivå och en önskad [64] - [66].
Utifrån den inspiration/definitioner som beskrivits ovan har gap-analysen konstureratas
utifrån att analysera skillnaderna (gapen) mellan två ISO standarder. För att identifiera vilka
element som skulle analyseras har korrelationen mellan ISO9001:2015 och ISO9001:2008
hämtats från SIS hemsida [67]. Analysen genomfördes att följande krav i ISO9001:2015 och
dess korrelation i ISO9001:2008 jämfördes för att identifiera skillnaden. (Se Figur 11). Detta
gap redovisades i text där det framkommer vad som är nytt, vad som har tagits bort samt vilka
justeringar som har gjorts. Analysen samanställdes i en tabell för att få översikt över analysen.
(Se Tabell 6)

Korrelation
ISO9001:2015

ISO9001:2008

Studera krav

Studera krav

GAP
Figur 11 visar den analysmodell som användes för att identifiera gapen mellan ISO9001:2008
och ISO9001:2015.

Gap

Korrelation
ISO9001:2015

Beskrivning av gapet.

ISO9001:2008

4.
Organisationens 4. Ledningssystem för
förutsättning.
kvalitet.

Tabell 6 visar hur resultatet av gap-analysen presenteras.
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Användning av gap-analys

Resultatet av gap-analysen användes för att kunna besvara frågeställning 2 samt frågeställning
3 om hur företag ska göra en smidigare övergång från ISO9001:2008 till ISO9001:2005. Gapanalysen är ett verktyg som underlättar övergången genom att skillnaderna mellan
standarderna har tydliggjort.
En sammanfattning gjordes vid varje klausul där de viktigaste och största förändringarna
beskrevs. Det gjordes för att tydliggöra kunskap om vad de stora skillnaderna är vilket
kommer att påverka företag i övergången. Utifrån denna analys har verktyg och metoder
tagits fram för att underlätta övergångsprocessen till ISO9001:2015.

3.8 Analysmetod för resultat – Verifiering av modeller
För att kunna verifiera den modell (modell för egenbedömning) som konstruerats i syfte att
bedöma ett kvalitetsledningssystem måste dess resultat jämföras med resultatet av de två andra
metoderna, vilka var samtal och enkätundersökning. Detta är ett sätt för att eventuellt hitta
skillnader och likheter i resultaten. (Se Figur 12) Detta tillvägagångsätt kallas triangulering och
är metod för att analysera samma fenomen från olika perspektiv [57],[68].
Metodernas resultat jämfördes i avseende på de faktorer som presenteras i avsnitt 2.6, vilket ger
en ram för vad som ska jämföras ingående. Genom detta tillvägagångsätt identifierades nuläget
från de perspektiv som var viktiga för att ett företag lättare ska kunna gå över till en ny standard.
Vidare kunde även en verifiering göras av modellerna genom att belysa att resultaten i
metoderna skilde sig avsevärt. Vilket ligger tillgrund för besvarandet av frågeställning 1.
Från den grundliga analysen säkerställdes ett nuläge vilket blev en input i hur hjälpverktyg
konstruerades för att göra övergången enkel och smidig. Hjälpverktygen tog även hänsyn till
fler aspekter än bara nuläget (Se Figur 13) Vilket ligger tillgrund för besvarandet av
frågeställning 3.
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Företag Kvalietsledningssystem

Samtal

Enkätundersökning

Nuläge

ISO9001:2008

GAP

ISO9001:2015

Hjä l pverktyg

Figur 12 visar hur alla insamlad data analyserades för att komma fram till en resulat.

3.8.1

Tydliggörande om hur hjälpverktygen har konstruerats

Utöver det att hjälpverktygen härrör från:



Nuläget
Gap - analysen

Har hjälpverktygen även skapats utefter den teori som fanns inom ämnet.(Se Figur 13) Detta
gjordes för att ta fram alla fördelar som beskrivits i teorin och utnyttjade det till att ta fram
hjälpverktyg så att de fick en vetenskaplig grund. Detta stärkte validitet och reliabiliteten i
metoderna.
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Nuläget
(Kapitel 4)

Gap analys
(Kapitel 5)

Hjäplverktyg

O. Makie,
B. Haxha
[2]

Teori
(Kapitel 2,
2.3.2.2 2.6)

Figur 13 visar vilka aspekter som påverkat framtagandet av hjälpverktygen.

3.9 Generellt - Validitet och Reliabilitet
Arbetet är generellt vilket innebär att validiteten och reliabiliteten måste vara god, detta har
genomsyrat hela arbetet och beskrivs ingående i följande avsnitt.
Validitet är när forskaren undersöker det som avses att undersökas och tillförlitligheten i
undersökningen är reliabilitet [57]. Reliabiliteten stärks om mätningen inte påverkas av
individen som utför mätningen samt påverkas inte mätningen av omständigheterna vid
utförande [69]. Därmed kan reliabiliteten definieras som frånvaron av slumpmässiga mätfel
[70].
R.K. Yin menar att validitet kan delas upp i intern och extern validitet. Den interna validiteten
avser i hur stor utsträckning empirin överensstämde med förväntade utfallet, vilket menas med
att syftet med undersökningen var det som mättes [71]. Extern validitet avser hur väl resultatet
går att generalisera i andra sammanhang [71].
Beroende på vilket typ av metod som används för insamling av data förekommer olika
angreppssätt hur validitet och reliabilitet säkerställs [57]. I detta arbete har flera olika typer av
metoder använts för datainsamling, i och med det var det svårt att generellt säga hur validiteten
och reliabiliteten säkerställts. Därmed har nedan uppdelning gjort.
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Litteraturstudie - Validitet och Reliabilitet

Validiteten i litteraturstudien säkerställdes genom att tydliga avgränsningar gjordes så att rätt
information och kunskap kunde inhämtas, vilket ledde till att arbetet uppnådde syftet samt
kunde besvara frågeställningarna. Utöver det kunde rätt kunskap läsas in till grund för de
teoretiska ramverket.
Reliabilitet i litteraturstudien säkerställdes genom att ISO-standarderna låg till grund för
arbetet. Examensarbeten har även studerats vilket anses vara en god sekundärkälla. Stor vikt
har lagts på de forskningsartiklar och de doktorsavhandlingar som använts. Dessa källor anses
vara trovärdiga [58].
Kurslitteratur och kursmaterial från Qvalify AB har använts i den grad där det behövds, vilket
har ansett vara trovärdiga källor.
En internetbaserad sökning har gjorts, den har dock inte legat tillgrund för analys, resultat eller
andra argument. Utan har varit ett stöd i förståelse av metoder samt till begrepp i de teoretiska
ramverket. Av det material som användes har källkritik tillämpats för att ta fram det mest
tillförlitliga. Det har bland annat handlat om att inhämta information från trovärdiga
myndigheter, universitet, ISO – organisationen, samt från certifieringsföretag. Vidare
behandlas källkritik mer ingående i avsnitt 6.5.
All sekundärdata har granskats kritiskt i avseende i ämne och författarnas bakgrund [57].

3.9.2

Enkätundersökning - Validitet och Reliabilitet

Validiteten i enkätundersökningen säkerställdes genom att en logiskanalys har gjorts med
ISO9001:2008, vilket kallas innehållsvaliditet. Genom att gå från teori till konkreta frågor [57].
Det gör att frågorna baseras på relevant information för studiens syfte. Utöver det har god
förståelse inom området uppnåtts via litteraturstudien som är en viktig parameter i att bedöma
validiteten i enkätundersökningen [57].
Reliabiliteten i sammanhanget innebär att det resultat som fås är individens ”sanna svar”. Det
menas med att om enkäten skulle göras om fås samma svar [57]. Enligt Byrman är det ett mått
på stabilitet i undersökningen [72].
Tillförlitligheten säkerställdes genom att ett missiv skickades ut till medarbetarna på företaget
där bakgrund, syfte, mål, individens betydelse beskrevs. Det gjordes för att öka villigheten att
svara. Dessutom genomfördes enkäten konfidentiell för att ge individerna chans till att öppna
sig och svara ärligt. Reliabiliteten kunde också säkerställas genom att enkäten delades in i
delavsnitt, vilket ökade medarbetarnas motivation till att slutföra undersökningen [57].
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Samtal - Validitet och Reliabilitet

Validitet och reliabilitet är begrepp som inte skiljer sig åt i kvalitativa studier vilket kan bero
på att informationen som samlas in kan göras under olika omständigheter och beror på individen
som intervjuas.
Validiteten i detta sammanhang innebär förmågan hos forskaren att samla in tillräckligt med
fakta för att kunna göra en trovärdig tolkning av materialet. Det är även viktigt att de insamlande
materialet visar på en bredd där både positiva och negativa samt motsägelsefulla aspekter
kommer fram [57]. Att sammanställa ett samtal innebär att forskaren påverkar det sanna värdet
av vad som sades, det handlar om att i den skrivande versionen har talspråk gjorts om till
skriftspråk vilket kan ändra betydelsen av något. Gester, betoningar, ironier och kroppsspråk
syns således inte i texten. Därmed måste forskaren vara medveten om hur översättningen sker
och hur det påverkar analysen [57].
För att säkerställa ovan nämna aspekter genomfördes samtalet i en miljö där intervjupersonen
kände sig bekväm i och utan tidspress. Bakgrunden och målet med samtalet tydliggjordes och
hur dess resultat bidrog till studien. Den tid som behövdes tillhandahölls för att få in tillräckligt
med material för att kunna göra en trovärdig bedömning. Vidare uppmuntrades det till att
berätta om positiva och negativa aspekter för att få den bredd som krävdes.

3.9.4

Metod för egenbedömning - Validitet och Reliabilitet

Validitet säkerställdes genom att använda en färdig analysmetod enligt ISO9004:2009 [63]. Det
gjorde att analysen genomfördes korrekt för det tänka syftet.
Reliabilitet säkerställdes genom att analysmetoden är framtagen av internationella ISO
organisationen.

3.9.5

Gap-analys - Validitet och Reliabilitet

Validitet säkerställdes genom att korrelationsmatris mellan ISO9001:2008 och ISO9001:2015
framtagen av internationella ISO organisationen användes [67]. Det gjorde att rätt gap kunde
säkerställas till rätt korrelation.
Reliabilitet i detta sammanhang värderas annorlunda en vid en kvantitativ datainsamling. Det
görs genom att forskaren ska beskriva på ett intressant, pålitligt och begripligt sätt hur
tillvägagångsättet för att samla in och bearbeta data har skett [73]. Gap-analysens
tillvägagångssätt beskrivs och tydliggörs med en (Figur 11) för att läsaren ska på ett enkelt sätt
kunna bedöma metoden, i syfte att stärka reliabiliteten. Utöver det har inspiration/definitioner
hämtats från framför allt forskning vilket stärkte att gap analysen är genomförd på ett pålitligt
och trovärdigt sätt.
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3.9.6 Analys metod för resultat, verifiering av modeller - Validitet och
Reliabilitet
Detta var metoden där allt knyts samman och ett nuläges-resultatet bildades samt verifiering av
modeller. För att säkerställa validitet och reliabilitet i detta sammanhang måste hela
arbetsprocessen tas hänsyn till. Validiteten säkerställs istället av ambitionen att upptäcka
företeelse samt beskriva uppfattningar. Reliabilitet i dessa sammanhang kan likställas med
validiteten. Vidare ska validiteten genomsyra alla delar inom arbetsprocessen, vilket kan visas
genom att forskaren förmår tillämpa och använda förförståelse i hela processen. Viktiga och
generella riktlinjer att gå på är hur väl forskaren lyckas fånga det som är mångtydigt och
motsägelsefullt [57].
Validitet och vidare säkerställdes genom att triangulering tillämpades på analysmetoden, vilket
innebar att datainsamling har skett på flera olika sätt för samma mål [57],[68]. Inhämtad
information vägdes samman i analysen för att få en fullständig bild av det undersökta. Detta
tillämpades vid beskrivning av nuläget där även de mångtydiga och motsägelsefulla togs
hänsyn till. Validitet och vidare stärktes ytterligare genom att nuläget presenterades i de
aspekter som är kritiska för en lyckad övergång [57].
De hjälpverktyg som har konstruerats tar hänsyn till flera aspekter för att få en djupare insikt i
vad som hade betydelse. (Se Figur 13) Forskningen som presenterats ligger till grund för
metodernas struktur och uppbyggnad. Vidare anpassades sedan metoderna utefter nuläget, gap
– analysen samt de upplevda svårigheterna vid en övergångsprocess [2]. Validitet och
reliabilitet blir således god och fyller det behov företag har.
I varje steg i arbetsgången har validitet och reliabilitet varit en viktig ståndpunkt för att kunna
knyta samman analysen och få ett resultat.
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4 Beskrivning av nuläge – Test och verifiering av
modeller.
Nulägesanalysen ger ett resultat på frågeställning 1 som har grundats sig på 3
datainsamlingskällor. Det gjordes för att säkerställa god validitet och rehabiliterat genom att
en triangulering kunde göras vilket även var ett sätt att verifiera metoderna. Vidare är analysen
omfattande och därmed ligger samtliga delar som bilagor. Det som presenteras här är
resultatet av trianguleringen vilket också är en verifikation av modellerna. Detta resultat visar
på att de använda modellerna kommer fram till olika resultat och således är det viktigt att
använda mer än 1 metod för att få ett mer korrekt nuläge.
Nuläget beskrivs utifrån de kritiska faktorer som doktorsavhandling med Poksinska[8] har
kommit fram till, det gör att nuläget får ett perspektiv vilket direkt är kopplat till forskning.

4.1 Nuläget gällande kvalitetsledningssystemet
Nuläget beskrevs med hjälp av 3 st. olika metoder vilka var: Metod för egenbedömning,
enkätundersökning och samtal med kvalitetschefen. Dessa genomfördes oberoende av varandra
för att se om det fanns skillnader mellan resultaten. Skillnaderna och likheterna studerades
genom triangulering.
Enkätundersökningen (bilaga 1) och metod för egenbedömning (bilaga 2) samt
sammanfattningen av samtalet (bilaga 3) ligger som bilagor. Därefter sammanställdes nuläget
genom triangulering. (”Nuläge från flera perspektiv”).

4.2 Test av modell – Beskrivning av nuläge
Enkätundersökning (bilaga 1) och samtal (bilaga 3) är redan kända metoder som kan användas
för att samla in data [57]. Resultatet ligger som bilagor. Den metod som utvecklades i detta
arbete var ”metod för egenbedömning” (bilaga 2) vilket testades och genomfördes.
Verifieringen av metoden görs genom att jämföra alla de tre använda metoderna genom
triangulering.
Metod för egenbedömning var en egenutvecklad metod med inspiration från ISO9001:2009,
vilket är en modell för att kunna leda och styra ett kvalitetsledningssystem [63]. Modellen som
utvecklades i denna studie var anpassad för att på ett enklare och tydligare sätt visualisera och
kommunicera uppfyllnadsgraden av en ISO-standard. (se avsnitt 3.6)
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Resultatet av att bedöma ISO9001:2008 med modellen var att bilden av
kvalitetsledningssystemet blev missvisande. Att studera företagets intranät där
kvalitetsledningssystemet låg var komplext och svårt. Dokument och andra viktiga faktorer för
att kunna bedöma kraven var svårt att hitta. Det gjorde att många krav blev underkända vid en
första bedömning. För att säkerställa resultatet gicks modellen igenom med
kvalitetsledningschefen som granskade och dementerade felaktigheter genom att visa vart i
intranätet det låg samt kunde förklara på ett lättare sätt hur företaget uppfyllde kraven.
Resultatet efter denna genomgång blev markant annorlunda. En mer rättvis bild gavs av
kvalitetsledningssystemet när förståelse om hur företaget ser på kraven tydliggjordes.

4.3 Verifiering av modell - Nuläge från flera perspektiv
Tabellerna (14 & 15 i bilaga 4-5) visar vilka resultat som har jämförts för att säkerställa nuläget
och verifiering av ”metod för egenbedömning” under respektive kritiska/viktiga aspekter enligt
Poksinska[8]. Tabellerna har jämförts kolumnvis och skillnader samt likheter har identifierats.
Nedan presenteras även ett resultat på frågeställning 1, vilket är ett svar på verifikationen.
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4.3.1 Kvalitetsledningens mognadsnivå & medarbetarnas delaktighet –
Skillnader och likheter i resultat
Kvalitetledningens mognadsnivå är nära sammankopplad med medarbetarnas engagemang
och delaktighet därmed beskrivs de i samma avsnitt. Vilka aspekter som har jämförts för att
komma fram till nuläget gällande kvalitetsledningens mognadsnivå & medarbetarnas
delaktighet återfinns i bilaga 4. (Se Tabell 14)
Det som finns beskrivet i kvalitetsledningssystemet på företagets intranät (COMPIS) är det
som ska göras. I jämförelse med hur organisationen upplever företagets
kvalitetsledningssystem och vad som finns dokumenterat framkommer skillnader och likheter.
Kvalitetsledningssystemet har idag som syfte att vara flytande enligt kvalitetschefen vilket
tydligt kan ses i svaren angående hur väl medarbetarna kände till ISO9001:2008. Där
framkom det att de anställa inte visste vad syftet var med ISO9001, vilket ses i de svar som
gavs. Nämligen att 41 % uppgav att ISO9001 handlade om att säkra kvalité på produkter och
tjänster, utöver de var det 21 % som benämnde att syftet med ISO9001 handlade om
förbättring. 17 % menade att det handlar om struktur/jobba på rätt sätt och 17 % visste inte.
Vidare visade svaret på frågan ”Vad är ett kvalitetsledningssystem?” att det inte fanns någon
entydig bild utan en jämn mix av svar som gavs. Exempelvis: System för kvalitet,
standardiserat arbetssätt och system för förbättring samt att 21 % inte viste. Medarbetarna
kunde inte heller nämna de viktigaste principerna i ISO9001:2008. 65,5 % uppgav att det inte
var insatta i företagets kvalitetsledningssystem. Däremot var 86,2 % av medarbetarna insatta i
företagets mål och kvalitetspolicy i olika grad, vilket stämde överens med att ledningen har
fastställt de övergripande kvalitetsmålen, men det fanns inga kvalitetsmål för relevanta
funktioner och nivåer i organisationen. Det ovan beskrivna sammanfaller med att företaget
inte uppfyllde kraven angående kvalitetsmanualen där omfattningen på
kvalitetsledningssystemet redogörs, vilket i nuläget beskrivs bristfälligt. Även en beskrivning
av samverkan mellan de processer som ingår i kvalitetsledningssystemet saknades helt.
Kraven att aktivt jobba med processerna i ett kvalitetsledningssystem och enligt den
rekommenderade metodiken PDCA uppfyllde företaget inte. Således stämde det med att
medarbetarna i organisationen uppgav att de är främmande till PDCA. Utöver det visade
resultatet av enkätundersökningen att 21 % använde kvalitetsledningssystemet för hanterandet
av avvikelse i organisationen och att 41 % inte använde det som fanns tillgängligt. 34 % sökte
efter den information som behövdes för stunden och 3 % uppgav att det som fanns i
kvalitetsledningssystemet var orelevant. Vidare uppgav 65, 5 % att det som fanns i COMPIS
varken är bra eller dåligt, och det var precis det som kvalitetschefen påtalade samt att
strukturen var bristfällig. Att inga åtgärder gjordes för att förbättra kvalitetsledningssystemet
genomsyrade alla resultaten. De krav i standarden som inte blev uppfyllda knyter an till att
rätt resurser inte användes för att utföra en viss mätning/analys etc. i syfte till förbättring.
Däremot sa kvalitetschefen att det fanns resurser tillgängligt om det skulle behövas. I frågan
om det gavs rätt förutsättningar för att jobba med kvalitetsledningssystemet visade att
majorotiten (51,7 %) delgav att förutsättningarna för att jobba med kvalitetsledningssystemet
varken är bra eller dåliga. 27,6 % tycker att det gavs goda/mycket goda förutsättningar. 20,7
% svarade att förutsättningarna som gavs inte är tillräckliga.
Om medarbetarna själva fick bedöma hur engagerade de var i att utveckla företaget visade det
sig att 86,2 % var aktiva i olika grad. Det kan ifrågasättas genom att 86 % inte kunde ge några
förbättringsförslag för att utveckla kvalitetsledningssystemet. Det som företaget var duktiga
på var att uppfylla kunders krav och behov. Det var den delen av kvalitetsledningssystemet,
gällande kunderna som var aktivt dagligen i organisationen, däremot saknas just rutiner och
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arbetssätt kring att ständigt förbättra detta. Det gjordes för lite framförallt på de viktigaste
punkterna, nämligen att ständigt förbättra verkan av kvalitetsledningssystemet.
Generellt visar resultat att företaget inte jobbade aktivt med ledningssystemet.

4.3.2

Företagets drivkraft – Skillnad & likheter i resultat

Vilka aspekter som har jämförts för att komma fram till nuläget gällande företagets drivkraft
återfinns i bilaga 5. (Se Tabell 15)
Företagets drivkraft beskrevs i mer positiva termer i form av att ledningen var aktiv och visade
sitt åtagande och kommunicerar detta på rätt sätt i organisationen. Det som blev motsägelsefullt
var att resultatet av ledningens genomgång, där organisationen ska säkerställa systemets
fortlöpande lämplighet, tillräcklighet och verkan inte tog hänsyn till de aspekterna som härrör
från den drivkraft som beskrevs. Det stämde bra överens med den bild som kvalitetschefen gav,
att han inte såg någon nytta med kvalitetsledningssystemet. Exempelvis sa chefen: ”varför ska
processkartor finnas, det tillför inget i praktiken.” Denna drivkraft visade sig även i
enkätundersökningen i termer om hur väl företaget har kommunicerat ut att en ny standard var
tillgänglig och att företaget ska uppdatera sig. 51,7 % viste inte om att företaget skulle göra en
övergång till ISO 2015. Likaså 44,8 % kände inte till den nya standarden.
I COMPIS stod det mycket om hur företaget skulle arbeta i dessa frågor men i praktiken
fungerade det inte så. Det kunde ses i hur medarbetarna upplevde företagets
kvalitetledningsarbete, samt hur väl det genomsyrade organisationen, vilket visade sig att
majoriteten tyckte att det varken är bra eller dåligt. Den bilden stämde överens med att de
anställda tyckte att ledningen inte var särskilt aktiva med ledningssystemet. Samtidigt uppgav
83 % att det var viktigt att ha ett fungerande och aktivt kvalitetsledningssystem. Vidare visade
resultatet att 86 % tyckte att det var viktigt att vara ISO certifierad. Vanliga argument handlade
om att det var viktigt för att vinna och behålla kunder, för många kunder krävde att företaget
var certifierat. Andra anledningar som beskrevs var att organisationen skulle ha ett arbetssätt
att jobba efter för att effektivisera processer samt ständigt förbättra verksamheten. Att vara
certifierad innebar en positiv bild för företaget och visade dess seriositet samt fokus. 14 %
uppgav att de inte viste vad det innebar att vara ISO certifierad.

4.3.3

Resultat frågeställning 1

Frågeställning 1: Vilka metoder är lämpliga att använda för att kartlägga nuläget gällande
ISO9001?
Verifikationen av modellerna (4.3.1 – 4.3.2) visar att metoderna kommer fram till olika resultat
beroende på vilket perspektiv analysen har genomförts på. Detta leder till att en lämplig metod
för bedömning av ett kvalitetsledningssystem inte finns utan ett mer korrekt och objektiv nuläge
fås genom att studera kvalitetsledningssystemet från olika perspektiv. Enligt verifikationen
ovan.
Vid genomförandet av ”metod för egenbedömning” kunde resultatet skilja sig åt beroende på
hur väl insatt personen är i företaget som genomför analysen. Även detta är en indikation på att
metoden som konstruerades i denna studie inte är tillräcklig för att kunna beskriva ett nuläge.
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Här presenteras resultatet av frågeställning 2. Frågeställning 2 är en analys (gap-analys) och
ett resultat samt en viktig komponent i övergångsprocessen, därför presenteras gap – analysen
under detta kapitel. Resultatet av analysen är viktig för framtagning av hjälpverktyg vilket
presenteras i kapitel 6.

5.1 Gap - analys
Gap-analysen gav en tydlig bild över de nya krav och förändringar som skett mellan de två
uppdateringarna. Enligt en tidigare studie gällande de upplevda svårigheterna vid
övergångsprocessen från ISO9001:2008 till ISO9001:2015 tillfrågades företag vilka
hjälpverktyg de hade uppskattat. Ett gemensamt svar var att ett gap-analys verktyg skulle
utformas där nya krav och förändringar samt det som tagits bort framkommer [2]. Gap-analysen
i detta examensarbete beskriver precis det företag sökte. Det har illustrerats i tabell 7 där dem
viktigaste bitarna tydliggörs vilket gör det enklare för företag att förstå dem nya kraven. Således
är gap-analysen också ett hjälpverktyg för företag vilket kommer underlätta övergången till
ISO9001:2015.
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5.1.1.1

4. Organisationens förutsättningar.

Sammanfattning av tabell 7:
2 nya krav har tillkommit vilka är:


4.1 Att förstå organisationen och dess förutsättningar.
Klausulen säkerställer att organisationen förstår vilka externa och interna frågor som
påverkar verksamheten. Syftet är att ge organisationen rätt förutsättningar att jobba i
enlighet med den strategiska inriktningen för att uppnå resultaten med sitt
kvalitetsledningssystem [21].



4.2 Att förstå intressenternas behov och förväntningar.
Djupare förståelse för varför och till vilka verksamheten finns till. Organisationen ska
på lämpliga sätt övervaka och granska denna information [21].

Utöver det ställs nu högre krav angående processer och processtyrning. Vilket också ska
omfattas av en riskbedömning.
Gap

Korrelation

ISO9001:2015

ISO9001:2008

4.
Organisationens 4. Ledningssystem för
förutsättning.
kvalitet.
4. Ledningssystemför
4.1 Fastställ externa och interna 4.1
Att
förstå kvalitet.
frågor som påverkar organisationen organisationen och dess
5.6
Ledningens
verksamhet.
förutsättningar.
genomgång.
4. Ledningssystem för
4.2
Att
förstå kvalitet.
4.2 Vilka intressenter påverkar vårt
intressenters behov och
arbete? Vad är deras intressen?
5.6
Ledningens
förväntningar.
genomgång.
4.3 Undantag har tagits bort. Istället
4.3
Att
bestämma 1.2 Tillämpning.
bestäms
omfattningen
på
kvalitetsledningssystemet
kvalitetsledningssystemet
under
4.2.2 Kvalitetsmanual.
s omfattning.
klausul 4.3 i ISO9001:2015
4.4 Skärpta krav på processer och
införande av processtänkande i
4.4
organisationen.
Kvalitetsledningssystemet
Processer ska bedömas enligt och dess processer.
kraven i klausul 6.1 när det gäller
hantering av risker och möjligheter.

4. Ledningssystem för
kvalitet.
4.1 Allmänna krav.

Tabell 7 visar resultatet av gap-analysen. (Korrelationen är gjord av SIS [67])
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5.1.1.2

5. Ledarskap.

Sammanfattning av tabell 8:
Det har skett markanta förändringar angående ledarskap. Ledningen har fått ett mycket större
ansvar dels genom att de ska säkerställa att ett resultat uppnås med kvalitetsledningssystemet
och att kvalitetsmål och policy kommuniceras och förstås i hela organisationen. Betydligt större
stöd ska visas till ledande befattningar inom företaget för att säkerställa gott ledarskap inom
respektive ansvarsområden. Ledningen ska även främja ett processinriktat arbetssätt i
organisationen. Ledningens representant är borttaget vilket medför att ansvaret nu ligger på
högsta ledningen. De ska även säkerställa att det finns en koppling mellan kvalitetspolicy/mål
och organisationens strategiska inriktning.
Gap

Korrelation

5.1 Ökad vikt läggs på ledning som nu tydligt ska
visa sitt ledarskap. Fler krav har tillkommit.

ISO9001:2015

ISO9001:2008

5. Ledarskap.

5.
Ledningens
ansvar.

5.1
Ledarskap 5.1
Ledningens
och åtagande.
åtagande.

5.1.1 Tydligare angående vilket ansvar ledningen
ska ta.
Ledningen ska se till att ett resultat uppnås med
kvalitetsledningssystemet.
Ledningen ska främja, processinriktad arbetssätt,
riskbaserat tänkande och förbättring.

5.1.1 Allmänt.

5.1
Ledningens
åtagande.

5.1.2 Kundfokus.

5.2 Kundfokus.

Visa sitt stöd till andra ledande befattningar och
säkerställa att dessa visar gott ledarskap inom deras
ansvarsområden.
Kopplingen mellan kvalitetspolicy/mål och
organisationens strategiska riktning ska ledningen
säkerställa.
5.1.2 Hänvisning är borttagen till klausul 7.2.1
och 8.2.1. Istället tillkommer 3 krav.
Kundkrav och författningskrav ska avgöras,
dessa ska kunna förstås och ständigt uppfyllas.
Risker och möjligheter ska nu hanteras angående
kundkraven. Även större fokus på hur
kundtillfredsställelsen
ska
hanteras
och
upprätthållas.
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5.2 Kraven skärps samt ställs ytterligare krav på
dokumentation
och
kommunikation
av 5.2 Policy.
kvalitetspolicy.

5.3
Kvalitetspolicy.

5.2.1
5.2.1 Kvalitetspolicyn ska utformas så att den
5.3
Upprättande av
stödjer organisationens strategiska inriktning.
Kvalitetspolicy.
kvalitetspolicy.
5.2.2 Kommunikation av kvalitetspolicy är ett
nytt avsnitt, där det tydligt framgår att policyn ska
finnas tillgänglig och underhållas som
dokumenterad information.
5.2.2
Kommunikation
Det är viktigt att kvalitetspolicyn kommuniceras av
och förstås samt tillämpas i organisationen.
kvalitetspolicy.

5.3
Kvalitetspolicy.

Relevanta intressenter ska få ta del av policyn i
lämplig utsträckning.
5.5.1 Ansvar och
befogenhet.
5.3 Roller, ansvar
5.5.2 Ledningens
5.3 Kravet angående ledningens representant är och befogenheter
representant.
borttaget.
inom
5.4.2 Planering av
organisationen.
ledningssystem
för kvalitet.
Tabell 8 visar resultatet av gap-analysen. (Korrelationen är gjord av SIS [67])
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5.1.1.3

6. Planering.

Sammanfattning av tabell 9:
1 nytt krav har tillkommit vilket är:


6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter.
Vid planering av kvalitetsledningssystemet ska organisationen identifiera risker och
möjligheter som kan komma att påverka kvalitetsutfallet och vidta nödvändiga
åtgärder för att hantera dessa [21].

Kvalitetsmålen får skärpta krav dels genom att organisationen ska planera för att uppnå
dem. Det som ISO9001:2015 vill uppnå med de skärpta kraven är att ett resultat ska kunna
presenteras.

Gap

Korrelation

ISO9001:2015

ISO9001:2008

6 Planering.

5.4.2 Planering
av
ledningssystem
för Kvalitet.

5.4.2 Planering
av
6.1 Åtgärder
ledningssystem
6.1 Verksamheten skall identifiera risker &
för att hantera
för kvalitet.
möjligheter relaterade till kvalitetsutfallet och vidta
risker
och
8.5.3
nödvändiga åtgärder för att hantera dessa.
möjligheter.
Förebyggande
åtgärder.
6.2
6.2 Kraven angående kvalitetsmålen tydliggörs Kvalitetsmål
5.4.1
samt stor vikt läggs på hur organisationen ska och planering
Kvalitetsmål.
för att uppnå
planera för att uppnå dem.
dem.
6.3 Utökat antal krav. Fokus läggs på att fastställa
syfte med förändringarna och dess konsekvenser.
6.3 Planering
Organisationen ska beakta nödvändiga resurser och av förändring.
ansvar vid förändring.

5.4.2 Planering
av
ledningssystem
för kvalitet.

Tabell 9 visar resultatet av gap-analysen. (Korrelationen är gjord av SIS [67])
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5.1.1.4

7. Stöd.

Sammanfattning av tabell 10:
1 nytt krav har tillkommit vilket är:


7.1.6 Organisationens kunskap.
Nödvändig kunskap ska bestämmas för att kunna genomföra processerna i
verksamheten. Kraven säkerställer därmed att rätt kunskap är på rätt plats för att
överenstämmelse med krav på produkter och tjänster uppnås [21].

En viktig skillnad som framgår är att i ISO9001:2008 ska organisationen fastställa behovet av
resurser och tillhandla hålla dessa. Nya standarden innebär motsvarande att organisationen
ska fastställa vilka resurser som behövs och tillhandahålla dessa. Det är en skillnad i vilken
vikt kraven får. Klausul 7 i ISO9001:2015 har därmed större vikt på att nödvändiga resurser
ska finnas tillgängliga. Det framgår även att organisationen ska fastställa detta även för
externa leverantörer. Syftet är att företaget ska jobba aktivt på alla nivåer för att nå uppsatta
mål.
Att organisationen ska omfatta även externa utlagda processer är genomgående i klausul 7,
vilket gäller samtliga krav. Kommunikationen tydliggörs markant där det specificeras vad,
när, med vem och hur kommunikationen ska ske samt vem som är ansvarig för det. Generellt
sätt i klausulen finns många tydliggöranden.

Gap

Korrelation

ISO9001:2015
7. Stöd.
7.1 Verksamheten skall fastställa och
tillgodose att nödvändiga resurser finns för
att upprätta, införa, underhålla och ständigt
förbättra sitt kvalitetsledningssystem.
7.1.1 Organisationen ska beakta interna och
externa resurser som är nödvändiga för
kvalitetsledningssystemet.
7.1.2 Inga märkbara skillnader.
7.1.3 Tydliggörande vad infrastruktur kan
innefatta.
7.1.4 Tydliggörande om vad en lämplig
miljö kan vara för att uppnå
överensstämmelse med krav på produkter
och tjänster.
7.1.5 Istället för att fastställa lämplig
övervaknings- och mätutrustning riktas fokus
mot att kunna tillhandahålla rätt resurser för
att säkerställa tillförlitliga resultat.
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ISO9001:2008
6. Hantering av
resurser.

7.1 Resurser.

6 Hantering av
resurser.

7.1.1 Allmänt.

6.1 Tillhandahållande
av resurser.

7.1.2 Personella
resurser.
7.1.3
Infrastruktur.
7.1.4
Processmiljö.

6.1 Tillhandahållande
av resurser.
6.3 Infrastruktur.

6.4 Verksamhetsmiljö.

7.1.5 Resurser för 7.6 Behandling av
övervakning och
övervaknings-‐ och
mätning.
mätutrustning.

Analys & Resultat
7.1.5.1 Inga märkbara skillnader i kraven
mer att fokus riktas mot att övervakning och
mätning ska ge ett resultat.
7.1.5.2 Inga märkbara skillnader i kraven
mer att fokus riktas mot att övervakning och
mätning ska ge ett resultat.
7.1.6 Nödvändig kunskap ska bestämmas
för att kunna driva processerna i enlighet
med överensstämmelse med krav på
produkter och tjänster.

7.1.5.1 Allmänt.
7.1.5.2
Spårbarhet vid
mätning.

Internkunskap och externkunskap ska
finnas tillgänglig om det behövs.
7.2 Kraven utvidgas och omfattar nu även
alla individer som utför arbete under
organisationens kontroll vilket kan vara
utlagda resurser hos en leverantör.
7.3 Kraven utvidgas och omfattar nu även
alla individer som utför arbete under
organisationens kontroll vilket kan vara
utlagda resurser hos en leverantör.

7.1.6
Organisationens
kunskap.

Inget motsvarande
avsnitt.

7.2 Kompetens.

6.2.1 Allmänt.
6.2.2 Kompetens,
praktisk utbildning och
medvetenhet.

7.3 Medvetenhet.

6.2.2 Kompetens,
praktisk utbildning och
medvetenhet.

7.4
Kommunikation.

5.5.3 Intern
kommunikation.

7.5
Dokumenterad
information.

4.2
Dokumentationskrav.

7.5.1 Allmänt.

4.2.1 Allmänt.

7.5.2 Skapande
och uppdatering.

4.2.3 Styrning av
specificerande
dokument.

Individer ska vara medvetna om policys,
mål och hur dem bidrar till organisationen.
Samt konsekvenserna av icke uppfyllda krav
i kvalitetsledningssystemet.
7.4 Fler krav har tillkommit och omfattar
även extern kommunikation.
Kraven tydliggör vad, när, med vem och
hur kommunikationen sker samt vem som är
ansvarig.
7.5 Dokumentationskrav byts ut mot
dokumenterad information i avseende att det
ska gälla alla dokument i ledningssystemet.
Dokumentationen ska vara tillräckligt
skyddad.

7.6 Behandling av
övervaknings-‐ och
mätutrustning.
7.6 Behandling av
övervaknings-‐ och
mätutrustning.

I allmänhet tydliggörs avsnittet genom
uppdelning i fler underrubriker.
7.5.1 Organisationen ska nu tillhandahålla
dokumenterad information som krävs enligt
standarden.
Organisationen ska ha dokumenterad
information som bedöms som lämplig för ett
välfungerande kvalitetsledningssystem.
7.5.2 Kraven har inte förändrats däremot
tydliggörs avsnittet.
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7.5.3 Styrning av
dokumenterad
information.

7.5.3 Kraven har inte förändrats däremot
tydliggörs avsnittet.

4.2.4 Styrning av
redovisande
dokument.
4.2.3 Styrning av
specificerande
dokument.
4.2.4 Styrning av
redovisande
dokument.

Tabell 10 visar resultatet av gap-analysen. (Korrelationen är gjord av SIS [67])
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5.1.1.5

8. Verksamhet.

Sammanfattning av tabell 11:
1 nytt krav har tillkommit vilket är:


8.3.1 Allmänt.
Kravet inför ett processtänkande gällande konstruktion samt utveckling av produkter
och tjänster. Fokus är att organisationen ska upprätta, införa och underhålla processen
[21].

Avsnittet är en stor ombearbetning av klausul 7.1 i ISO9001:2008. Syftet är att det ska bli mer
anpassningsbart för tjänsteföretag. Tidigare hette avsnittet produktframtagning vilket är riktat
mot tillverkandeföretag. I nya standarden heter avsnittet verksamhet. Ombearbetningen
behåller syftet med klausulen dock införs en rad tydliggörande samt utökande krav.
Skillnader är att processerna omfattar mer, det ska planeras, utvecklas, införas och
kontrolleras. Avsnittet får en stark anknytning till PDCA-cykeln. Processerna ska bearbetas
med ett riskbaserat tänk, det är viktigt att det finns ett sätt att definiera risker och möjligheter.
Det ska även bli en input i hur processerna ska planeras och införas, samt hur de ska
kontrolleras. Organisationen ska utgå från detta perspektiv i processtänkandet.
Externa leverantörer ska styras och kontrolleras precis som interna processer. Företaget ska
därmed säkerställa att allt som påverkar organisationen ska hanteras enligt de interna
kvalitetsledningssystemet. Detta synsätt gör att företaget får större insyn i att alla processer
bidrar till uppfyllande av organisationens mål. Detta specificeras i ett antal krav i klausulen.

Gap

Korrelation

ISO9001:2015

ISO9001:2008

8. Verksamhet.

7. Produktframtagning.

8.1 Ombearbetning av klausul 7.1 i
8.1 Planering
2008. Kraven planera och utveckla
styrning
processer omfattar nu även inför och
verksamheten.
kontroll.

och
7.1
Planering
av
av
produktframtagning.

8.2 Kommunikation med kund får
utökade krav, tydligare hur processen
ska se ut.
Kundanknutna
8.2 Krav avseende 7.2
Kausal 8.2.3 innefattar nu även andra produkter och tjänster. processer.
krav som berör produkter och tjänster.
Kan handla om att lagstadgande krav
ska definieras.
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8.2.1 Avsnittet får mer krav där
hantering av kundegendom ska
8.2.1 Kommunikation 7.2.3 Kommunikation
säkerställas.
med kund.
med kund.
Leveransförmåga ska säkerställas
genom att krav och åtgärder definieras.
8.2.2 Inga märkbara skillnader i 8.2.2 Bestämning av
7.2.1 Fastställande av
kraven däremot ska organisationen krav på produkter och
produktanknutna krav.
även uppfylla det krav som fastställts.
tjänster.
8.2.3 Innefattar även de krav som inte
8.2.3 Granskning av
har angetts av kunden men som
7.2.2 Genomgång av
krav på produkter och
fortfarande
är
nödvändiga
för
produktanknutna krav.
tjänster.
produkten eller tjänsten.
8.2.4 Organisationen ska säkerställa
8.2.4 Ändringar av
att relevant dokumenterad information
7.2.2 Genomgång av
krav på produkter och
uppdateras samt att berörda personer
produktanknutna krav.
tjänster.
informeras av de uppdaterade kraven.

8.3 Kraven specificeras i 8.3.1

8.3 Konstruktion och
7.3 Konstruktion och
utveckling
av
utveckling.
produkter och tjänster.

8.3.1 Kravet ger en tydlig bild av vad
processen
”konstruktion
och
utveckling” ska innefatta.
8.3.1 Allmänt.
Fokus är att organisationen ska
upprätta, införa och underhålla
processen.

7.3.1 Planering av
konstruktion
och
utveckling.

8.3.2 – 8.3.6 bygger på 2008 kausal
8.3.2 Planering av 7.3.1 Planering av
7.3.1 – 7.3.6, det som tillkommer är att
konstruktion
och konstruktion
och
konstruktion och utveckling ska vara
utveckling.
utveckling.
ännu mer processinriktad.
8.3.3 De standarder samt praxis som
organisationen har förbundit sig till ska
8.3.3 Underlag för 7.3.2 Underlag
beaktas.
konstruktion
och konstruktion
utveckling.
utveckling.
Konsekvenser av tänkbara fel ska tas
hänsyn till.
8.3.4 En sammanslagning har skett för
8.3.4 Styrning
att tydliggöra.
kontroll
konstruktion
Syftet med tidigare krav förändras
utveckling.
inte.
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för
och

7.3.4 Genomgång av
och
och konstruktion
av utveckling.
och 7.3.5 Verifiering av
konstruktions-‐
och
utvecklingsresultat.
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7.3.6 Validering av
konstruktions-‐
och
utvecklingsresultat.
8.3.5 Nu omfattas alla efterföljande 8.3.5
Resultat
processer för leverans av produkter och konstruktion
tjänster.
utveckling.

av 7.3.3
Resultat
och konstruktion
utveckling.

av
och

7.3.7
Styrning
av
8.3.6 Kravet tydliggörs genom att 8.3.6 Konstruktions-‐
ändringar
i
konkreta punkter tas upp om vad som och
konstruktions-‐
och
ska dokumenteras.
utvecklingsändringar.
utvecklingsresultat.
8.4 Tydligare krav gällande styrning
och kontroll av externt tillhandahållna
processer, produkter och tjänster.
Omfattningen
ökas
och
riskbedömning blir en viktig del.

8.4
Styrning
och
kontroll av externt
tillhanda-‐
hållna 7.4.1 Inköpsprocessen.
processer, produkter
och tjänster.

8.4.1 Styrning och kontroll ska
tillämpas på externa tillhandahålla 8.4.1 Allmänt.
processer.

4.1 Allmänna krav.
7.4.1 Inköpsprocessen.

8.4.2 Externa leverantörer ska styras
och kontrolleras efter organisationens
kvalitetsledningssystem.
Styrning och kontroll ska definieras.
Organisationen ska beakta hur det
utlagda processerna påverkar företagets
8.4.2
Typ
och 7.4.1 Inköpsprocessen.
förmåga att uppfylla kundkrav samt
omfattning av styrning 7.4.3Verifiering
av
författningskrav.
och kontroll.
inköpt produkt.
Omfattningen av styrning och kontroll
av externa leverantörer ska bedömas i
avseende på dess verkningsgrad.
Definiera vad som är nödvändig för
att säkerställa att utlagda processer
uppfyller kraven.
8.4.3
Organisationen
ska
7.4.2
kommunicera sina krav innan dem
lägger ut processerna.
8.4.3 Information till Inköpsinformation.
externa leverantörer.
7.4.3 Verifiering
Vad som ska kommuniceras
inköpt produkt.
tydliggörs markant.

av

8.5 Förtydliganden och några tillägg 8.5 Framställning av 7.5 Produktion av varor
har tillkommit för att bibehålla den röda Produkter
och och
utförande
av
tråden i nya ISO9001:2015.
utförande av tjänster.
tjänster.
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7.5.1
Styrning
av
produktion
av
varor
och
8.5.1 Lämplig infrastruktur och miljö
8.5.1 Styrning och utförande av tjänster.
ska finnas för att genomföra
kontroll
vid
processerna.
framställning
av 7.5.2 Validering av
för
produkter
och processer
Åtgärder för mänskliga misstag ska
produktion av produkter
utförande av tjänster.
införas.
och
utförande
av
tjänster.
8.5.2 Inga märkbara skillnader i 8.5.2 Identifikation och 7.5.3 Identifikation och
kravet.
spårbarhet.
spårbarhet.

8.5.3 Gäller även utlagda processer.

8.5.3 Kunders eller
externa leverantörers 7.5.4 Kundens egendom.
egendom.

Inga märkbara skillnader i kravet.

8.5.4 Bevarande.

7.5.5 Bevarande av
produktegenskaper.

8.5.5. Avsnittet tydliggörs genom att
7.5.1
Styrning
av
det specifikas på ett överskådligt sätt.
8.5.5 Aktiviteter efter
produktion av varor och
leverans.
utförande av tjänster.
Riskbaserat tänkande införs.

Inga märkbara skillnader i kravet.

7.3.7
Styrning
av
i
8.5.6 Styrning och ändringar
kontroll av ändringar
konstruktions-‐
och
utvecklingsresultat

8.6 Inga märkbara skillnader i kravet.

7.4.3 Verifiering av
8.6 Frisläppning av inköpt produkt.
produkter och tjänster. 8.2.4 Övervakning och
mätning av produkt.

8.7 Fokus läggs på avvikande
processresultat.
Kravet gällande att upprätta en 8.7
Styrning
och
8.3 Behandling av
dokumenterad rutin är utbyt mot kontroll av avvikande
avvikande produkter.
dokumenterad information avseende på processresultat.
avvikelsen, åtgärder, leveranddispenser
och ansvarig instans som beslutat om
åtgärd för avvikelsen.
Tabell 11 visar resultatet av gap-analysen. (Korrelationen är gjord av SIS [67])
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5.1.1.6

9. Utvärdering av prestanda.

Sammanfattning av tabell 12:
Organisationen ska tillämpa en helhetssyn vid utvärdering av prestanda. Övervakningen ska
baseras på risker och möjligheter. Större fokus läggs även på resultatet av den analys
organisationen gör i avseende på klausulens krav. Internrevisionen får tydligare krav om vad
den ska innefatta. Syftet med ledningens genomgång kvarstår men fler krav vad genomgången
ska innehålla samt att den ska omfatta omvärldsbevakning, strategi samt risker och möjligheter.
Viktigt är att det som tas upp på ledningens genomgång ska bli input i planering av processerna,
och att det bidrar till ständig förbättring av verksamheten.

Gap

Korrelation

ISO9001:2015

ISO9001:2008

9.
Utvärdering
prestanda.

av 8. Mätning, analys och
förbättring.

9.1 En helhetssyn ska tillämpas av
utvärdering av resultat, mätning och
analys.
Kravet på användning av statistiska 9.1
Övervakning,
8. Mätning, analys och
metoder är borttaget.
mätning, analys och
förbättring.
Övervakningen ska baseras på vilka utvärdering.
risker företaget har identifierat.
Lämplig information angående
resultatet ska dokumenteras.
9.1.1 Tydliggörande i avseende på
övervakning och mätning av
9.1.1 Allmänt.
processer.

8.1 Allmänt.
8.2.3 Övervakning och
mätning av processer.

Kraven specificeras.
9.1.2 Inga märkbara skillnader i 9.1.2
kravet.
Kundtillfredsställelse.

8.2.1
Kundtillfredsställelse.

9.1.3 Organisationen ska analysera
och utvärdera lämplig data som har
att göra med övervakning och
mätning.
9.1.3
Analys
Detta synsätt gör att alla tidigare utvärdering.
hänvisningar har tagits bort.
Fokus är nu på resultatet av
analysen, vilket organisationen ska
utvärdera enligt kraven.
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och 8.4
Analys
information.

av
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9.2 Dokumenterad rutin behövs inte
längre, fokus skiftas mot att bevara
dokumenterad information gällande
9.2 Intern revision.
den interna revisionen.

8.2.2 Intern revision.

Tydligare krav vad den interna
revisionen ska innehålla.
9.3 Syftet med ledningens
genomgång kvarstår, dock ska
genomgången nu omfatta strategi,
omvärldsbevakning,
risker
och 9.3
Ledningens 5.6
Ledningens
möjligheter.
genomgång.
genomgång.
Ett antal krav angående trender som
berör kvalitetsprestanda och verkan
ska övervakas och presenteras.
9.3.1. Ska nu finnas en koppling till
organisationens
strategiska 9.3.1 Allmänt.
inriktning.

5.6.1 Allmänt.

9.3.2 Genomgången ska nu omfatta
strategi, omvärldsbevakning, risker
och möjligheter.

9.3.2 Underlag för 5.6.2 Underlag
Ett antal krav angående trender som ledningens genomgång. genomgång.
berör kvalitetsprestanda och verkan
ska övervakas och verkan ska
övervakas och presentera.

för

9.3.3 Inga märkbara skillnader i 9.3.3
Resultat
av 5.6.3
Resultat
kravet.
ledningens genomgång. genomgång.

av

Tabell 12 visar resultatet av gap-analysen. (Korrelationen är gjord av SIS [67])
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5.1.1.7

10. Förbättringar.

Sammanfattning av tabell 13:
1 nytt krav har tillkommit vilket är:


10.1 Allmänt.
Tydligare krav vad som innefattas av förbättringar i en organisation, klausulen
säkerställer att organisationen jobbar aktivt med förbättringar [21].

Det som skiljer är att analys, granskning och resultat av avvikelse ska bli en naturlig input till
planering av processerna, vilket också ska införas och kontrolleras. Därmed blir det viktigt att
granska och analysera avvikelse i organisationen och fastställa orsaken. Det ska även
undersökas om en liknande avvikelse kan inträffa. Företaget ska tydligt visa sina
utgångspunkter i sitt förbättringsarbete och det ska basera sig på ovan nämna krav.

Gap

Korrelation

10.1 Kravet tillkommer för att säkerställa att
organisationen aktivt jobbar med förbättringar, det kan
handla om korrigeringar, innovationer, omorganisationer
etc.
10.2 När en avvikelse sker ska organisationen utvärdera
behovet av åtgärder för att eliminera orsakerna.
Ett mer processinriktad angreppssätt tillämpa där
organisationen ska, granska, analysera, fastställa orsakerna
och undersöka om liknade avvikelse kan inträffa.
Dokumenterad rutin är borttaget och ersatt med att
dokumenterad information ska bevaras.

ISO9001:2015
10.
Förbättringar.

ISO9001:2008
8.5
Förbättring.

10.1 Allmänt.

8.5.1 Ständig
förbättring.

10.2 Avvikelse
och
korrigerande
åtgärd.

10.3 Organisationen ska tydligt visa utgångspunkterna
gällande sitt förbättringsarbete.
Resultat från analys och utvärdering samt resultat från
ledningens genomgång ska avgöra behovet till
förbättringsarbete.

10.3 Ständig
förbättring.

8.3 Behandling
av avvikande
produkter.
8.5.2
Korrigerande
åtgärder.
8.5.1 Ständig
förbättring.
8.5.3
Förebyggande
åtgärder.

Tabell 13 visar resultatet av gap-analysen. (Korrelationen är gjord av SIS [67])
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6

Hjälpverktyg och metoder

Kapitlet redovisar de hjälpverktyg som har konstruerats för att hjälpa företag inför skiftet till
ISO9001:2015. Vilket är resultatet av frågeställning 3.
Det har varit av vikt att ta hänsyn till den teori som har presenterats för att kunna besvara
frågeställningarna. Resultatet får därmed en vetenskaplig förankring vilket stärker dess
trovärdighet. Avsnitt 6.1 tydliggör hur resultatet delvis baserar sig på behandlad teori.

6.1 Hjälpverktyg med hänsyn till behandlad teori
Vid framtagandet av metoder och hjälpverktyg för att göra övergången till ISO9001:2005
smidig och effektiv var det relevant att bygga dessa utifrån den teori som presenterats. Stor del
av den teori som beskrevs var forskningsanknuten vilket gjorde att hjälpverktygen fått en god
reliabilitet.
ISO9001:2015 baserades sig på 7 principer, kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang,
processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering [21]. Därför
säkerställdes att hjälpverktygen främjade dessa principer på ett eller annat sätt. Vilket gjorde
att metoderna och verktygen var mer lättgenomarbetade när det härrör från principerna.
Kopplingen mellan praktik och standard blir således integrerat. Det var även viktigt att ha en
röd tråd mellan omvärldsbevakning, strategisk inriktning till företagets policys, kvalitetsmål,
processer, rutiner, och arbetssätt som därigenom åstadkommer det helhetstänk ISO9001:2015
eftersträvar [20]-[25]. Hjälpverktygen främjade ett helhetstänk för att tydliggöra denna
koppling.
Processinriktning är en stor del i standarden. Hur ska företag anpassa sig till detta synsätt?
Det standarden påpekar var att metoden PDCA ska användas som bas i processinriktningen,
vilket medför att hjälpverktygen var uppbyggda, när lämpligt efter PDCA. Hur processer delas
upp och samverkar med varandra var betydande för att tillhandahålla den struktur och
dokumentation som krävdes [21]. Vidare var det viktigt att tydliggöra vilka fördelar
processinriktning har för företaget för att få den effekt som var tänkt, enligt Folke Höglund.[28].
Förslag på vilka fördelar processinriktning medför beskrevs i 2.3.2.4.
Riskbaserat tänkande är ett nytt avsnitt i ISO9001:2015 och att hantera det kan bli
problematiskt [2],[21]. För att underlätta att komma över detta hinder är det således viktigt att
definiera vad risk betyder och vart det tillämpas i organisationen. När det har gjorts kan det
riskbaserade tänkandet bli en del av de berörda delarna i företaget. Hjälpverktygen bygger på
detta synsätt, att risken måste definieras först för att sedan integrera ett vardaglig tänkande kring
detta. Det har gjorts genom att tillämpa PDCA på verktygen. Det gjordes bland annat för att
risk förändras över tid, vilket innebär att verktyget således måste vara anpassat efter det behovet
[31]- [34].
Dokumentationen som är en del av ett ledningssystem ska anpassas till organisationen.
Dokumentationen ska vara i den omfattning som anses lämplig för ett fungerande
kvalitetsledningssystem [21]. Verktygen och metoderna bygger på att dokumentation ska finnas
för att hjälpverktyget ska bli komplett. Dokumentation måste göras för de områden verktygen
behandlar för att ledningssystemet ska anses vara komplett.
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Ledarskap har visat sig ha en stor betydelse för organisationens effektivitet. Detta har
ISO9001:2015 tagit hänsyn till genom att trycka mer på det ledarskap som krävs för att få ett
väl fungerande kvalitetsledningssystem [21], [39]. För att skapa en helhetssyn ska ledarskapet
byggas utifrån företagets strategiska inriktning och kvalitetsmål. Det ska vara tydligt för alla
medarbetare vart organisationen är på väg och det ska ske genom ledarskap på alla nivåer i
företaget [46] - [48]. Det är således viktigt att verktygen bygger på tydlighet samt att helheten
är ett faktum, vilket skapar förutsättningar för ledarna att kommunicera och att arbeta mer
integrerat med medarbetarna [46]-[51].

6.2 Vilka metoder passar företag inför en enkel och effektiv
övergång till ISO9001:2015?
Här presenteras de hjälpverktyg som företag behöver att ha för att kunna uppfylla de nya
kraven i ISO9001:2015.

6.2.1 Konstruerade metoder för att hjälpa företag att tillgodose de nya
kraven i ISO9001:2015.
Utifrån gap-analysen har en huvudmetod konstruerats där PDCA blir en naturlig del i
övergångsprocessen. Detta är för att redan från starten vänja företag att jobba enligt metodiken
samt att det blir lättare för företag att förstå varför de ska jobba på ett visst sätt för att uppfylla
kraven. Metoden är uppbyggd efter de upplevda svårigheterna gällande de nya kraven i
ISO9001:2015. Vilka var: Omvärldsbevakning, klausul 8.4 och riskbaserat tänkande [2].
Hjälpverktygen som är framtagna är tänkta att ge organisationer en bas att utgå ifrån vilket kan
underlätta förståelse för vad som krävs för att uppnå de nya kraven.

6.2.1.1

Omvärldsbevakning och strategisk inriktning

Företag upplevde klausul fyra som svårare att förstå och säkerställa, att omvärldsbevakningen
görs på rätt sätt [2]. För att underlätta förståelsen om hur företag ska integrera
omvärldsbevakning och binda ihop den med verksamhetens strategiska inriktning har följande
hjälpverktyg konstruerats. Tydliga kopplingar görs till PDCA-cykeln för att visa vilket stadium
företaget arbetar med, dessutom sammanlänkas frågeställningarna till klausulerna för att
ytterligare förtydliga hur ISO9001:2015 är tänkt att arbetas med. (Se Figur 14)


Svarar företaget JA på frågorna uppfyller troligvist organisationen kraven som är
ställda i respektive klausul, vilket innebär att det finns lämplig dokumenterad
information om dessa aspekter.



Svarar företaget NEJ på frågorna, måste organisationen se över kraven i klausulen
och börja arbeta för att uppfylla dessa.
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JA

4.1, 4.2
Har organisationen fastställt vilka externa och interna
frågor samt intressenter som är relevanta för att
stödja den strategiska inriktningen?

NEJ

5.2.1

JA

Organisationens strategiska inriktning är grunden till
kvalitetspolicy, kvalitetsmål, riskhantering och till
ledningens genomgång?

NEJ

Omvärldsbevakning &
strategisk inriktning

Plan

5.1.1, 7.1.1
Do

Rätt resurer är definerade för att säkerställa att
företaget kan jobba aktivt med ovanstående punkter?

4.1, 4.2, 5.1.1, 9.3.2
Check

Utvärdering av kvalitetsledningssystemet sker i
enlighet med den strategiska inriktningen?

10.3
Act

Uppdateras kvalitetsledningssystemet om något av
ovanstående förändras?

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

Figur 14 visar hur omvärldsbevakning och den strategiska inriktningen ska integeras i
verksamheten.
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6.2.1.2

Riskbaserat tänkande

Hur ska företag jobba med risktänkandet i verksamheten? Detta är något som genomsyrar hela
ISO9001:2015 och som organisationer måste implementera. För att underlätta införandet av
synsättet har 3 metoder skapats i syfte att förenkla förståelsen och integrationen i verksamheten.
Uppdelningen:


Processer



Produkter och tjänster



Externa källor/leverantörer



6.2.1.3

Processer

Metoden fångar upp de viktigaste aspekterna organisationer bör tänka på vid planering,
implementering och styrning samt kontrollering av processerna i syfte att uppfylla kraven
angående risktänkande. (Se Figur 15)


Svarar företaget JA på frågorna uppfyller troligvist organisationen kraven som är
ställda i respektive klausul, vilket innebär att det finns lämplig dokumenterad
information om dessa aspekter.



Svarar företaget NEJ på frågorna, måste organisationen se över kraven i klausulen
och börja arbeta för att uppfylla dessa.
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Plan

4.4.1, 6.1
Kvalitetsledningssystemet har fastställt de
processer och dess samverkan samt identifierat
risker och möjligheter för att processmålen ska
uppnås?

8.1
Do

Check

Har organisationen upprättat kriterier för
processriskerna?

NEJ

JA

NEJ

6.1.2, 9.1.3, 9.3.2

JA

Organisationen analyserar effekten av de
åtgärder som infört för att kunna hantera
processrisker?

NEJ

10.2.1, 10.3
Act

JA

Efter korrigerande åtgäder och analys framgår
det tydligt att processriskerna har uppdaterats?

Figur 15 visar hur företag ska integrea riskbaserattänkande gällande process.
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6.2.1.4

Produkter och tjänster

Produkter och tjänster ska hanteras med ett riskbaserat tänkande, verktyget (Se Figur 16) visar
på vad företaget bör tänka på och hantera gällande detta.


Svarar företaget JA på frågorna uppfyller troligvist organisationen kraven som är
ställda i respektive klausul, vilket innebär att det finns lämplig dokumenterad
information om dessa aspekter.



Svarar företaget NEJ på frågorna, måste organisationen se över kraven i klausulen
och börja arbeta för att uppfylla dessa.

5.1.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2
Vid framtagning och tillverkning av produkter och tjänster i
organisationen har riskbaserat tänk följ med i hela processen
i avseende på: (Se nästa)

Produkter och tjänster Risktänkande

Plan
5.1.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2
- Risker och möjligheter har beaktats i planering och i det operativa
arbetet?

JA

- Risker och möjligheter har beaktats vid bedömning av kundkraven?
- Riskerna och möjligheterna har identifierats under
produktutvecklingen?

NEJ

8.1, 8.2.3.1, 8.3.3

JA

Hantering av risker och möjligheter är definierade och är
implementerat i det operativa arbetet med produkter och
tjänster?

Do

9.1.3, 9.3.2
Vilka kriterier har organisationen tagit fram i avseende på
utvärdering, analys, övervakning av produktens/tjänstens
prestanda?

Check

9.3.

Act

Har organisationen bestämt förbättringsmöjligheter gällande
produkter och tjänster så att kundkraven ständigt uppfylls
samt att framtida behov och förändringar kan hanteras?

Figur 16 visar hur företag ska integrea riskbaserattänkande gällande produkter och tjänster.
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6.2.1.5

Externa källor

Klausul 8.4 var den som upplevdes svårast att tolka i ISO9001:2015 [2]. Metoden nedan tar
hänsyn till detta problem och integrerar det med risktänkandet. (Se Figur 17)

Svarar företaget JA på frågorna uppfyller troligvist organisationen kraven som är
ställda i respektive klausul, vilket innebär att det finns lämplig dokumenterad
information om dessa aspekter.



Svarar företaget NEJ på frågorna, måste organisationen se över kraven i klausulen
och börja arbeta för att uppfylla dessa.

Extern källor- Risktänkande



JA
Plan

6.1
Riskerna och möjligheterna med utlagda processer har identifierats?
NEJ

8.4.1, 8.4.2
Har det definierade riskerna och möjligheterna varit en input till följande:
Do

JA

- Vilka potentiella effekter medför utläggande av produkter och tjänster?
- Omfattningen av styrning & kontroller som bör göras?
- I vilken omfattning viktigt information delges till dessa processer?
- Hur ofta utvärdering ska ske?

NEJ

JA
8.4.1, 9.3.2
Check

Organisationen har tagit fram kriterier för utvärdering, övervakning av
prestanda och omvärdering av externa leverantörer?
NEJ

JA
9.3.3
Act

Resultatet av utvärdering av externa leverantörer är input i styrningen och
kontroll för de processerna?
NEJ

Figur 17 visar hur företag ska integrera riskbaserat tänkande gällande externa källor.
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7

Diskussion & Slutsats

Kapitlet summerar och diskuterar rapportens ingående delar och slutsatser redogörs.
Sammanställning om vart syftet och frågeställningarna besvaras i rapporten tydliggörs först
för att sedan gå in djupare på varje område.

7.1 Slutsatser frågeställningar
Frågeställningarna har legat till grund för att uppnå den helhet som syftet med arbetet var,
genom att visa på hur en nulägesanalys kan genomföras med lämpliga metoder. Vidare har
sedan en gap-analys och hjälpverktyg konsturets för att dels förstå sig på de skillnader som
finns mellan standarderna samt hjälpverktyg för att uppfylla de nya kraven i ISO9001:2015 på
ett smidigt och effektivt sätt.
1) Vilka metoder är lämpliga att använda för att kartlägga nuläget gällande ISO9001?
Metoderna för att komma fram till ett detaljerat nuläge beskrivs i avsnitten (3.4, 3.5, & 3.6) där
3.6 är en generell metod som passar för att analysera nuläget gällande ett
kvalitetsledningssystem. Resultatet av verifieringen av metoderna visar på att det är viktigt att
genomföra analysen på rätt sätt för att få ett objektivt nuläge. Att använda 1 av metoderna
fungerar inte, utan kombinationen av dem ger ett mer tillförlitligt resultat. (Se avsnitt 4.3.3)
2) Vilka skillnader finns mellan ISO9001:2008 och ISO9001:2015?
Metoden för att analysera detta beskrivs i avsnitt 3.7 och resultatet av det finns i kapitel 5. Det
som har gjorts är en grundlig jämförelse av de skillnaderna mellan ISO9001:2008 och
ISO9001:2015. För företag är detta en viktig komponent i processen för att på ett enkelt och
smidigt sätt förstå sig på vad som har förändrats ingående i alla krav.
3) Vilka hjälpverktyg och metoder passar företag inför en enkel och effektiv övergång till
ISO9001:2015?
Dessa hjälpverktyg och metoder baserar sig delvis på den teori som presenterats för att ge
verktygen en vetenskaplig förankring, de stärker dess trovärdighet. Hur hjälpverktygen har
konstruerats utifrån teorin beskrivs i avsnitt 6.1. Vidare har dessa hjälpverktyg baserats sig på
vad företag upplevde som svårast vid införandet av ISO9001:2015 [2] vilket gör att verktygen
är efterfrågade av företag [2].
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7.2 Diskussion – Metod
Syftet med metoderna som valts i studien har varit att de ska vara välgrundade och ha en god
validitet och reliabilitet. Det har dels skett genom att forskningsartiklar stödjer metoderna samt
att ISO-standarder ligger som bas. Vidare har ett öppet angreppssätt och resonemang i hur
metoderna har använts och bearbetats beskrivits. Det öppnar upp för läsaren att själv dra egna
slutsatser om trovärdigheten. Även att vara öppen medför ökad förståelse hos läsare.
Samtal
Valet av att ha ett samtal grundar sig på att i början av studien sakandes den kunskapen om
företagets kvalitetsledningssystem vilket gjorde att författarna inte hade fog till att ställa de rätta
frågorna som en intervju hade krävt. Ett samtal där kvalitetschefen fritt fick förklara hur det
fungerar i dagsläget gjorde att forskarna fick en inblick i kvalitetsledningssystemet. Den dialog
som fördes var ärlig och sann där både positiva och negativa aspekter lyftes fram. Från
företagets sida fanns det ingen anledning att inte hålla undan något, utan snarare blev det fokus
på det svagheter som fanns. Utgångsläget blev klargjort och vidare kunde forskarna påbörja
enkätundersökningen.
Enkätundersökningen
Den bild som ledningen har om något kanske inte stämmer överens med den bild som
medarbetarna har. Enkätundersökningen skapades i syfte för att säkerställa dels hur
medarbetarnas syn var på kvalitetsledningssystemet samt ställa frågor som visar hur väl de
anställa var insatta i viktiga delar. ISO9001:2008 klingar ofta dåligt och upplevs som något
jobbigt, därmed var det viktigt att behålla den motivation som krävdes genom hela
frågeformuläret. Det gjordes genom att påtala bakgrunden, syftet och målet med
enkätundersökningen samt belysa hur det resulterat av studien påverkade varje enskild
medarbetare. Att knyta ihop undersökningen till varje individ gör att de ser en mening i att svara
så öppet och ärligt som möjligt. Trots att frågeformuläret var indelat i delavsnitt för att behålla
motivationen kan längden av undersökningen gjort att engagemanget minskade med tiden.
Svårighetsgraden på frågorna var blandat för att dels säkerställa den övergripande kunskapen
men också att få en insikt i hur integrerat kvalitetsledningssystemet var i företaget. Det kan
också ha bidragit till att motivationen minskat.
Bearbetningen av enkätundersökningen gjordes på ett sätt som illustrerar svaren tydligt så att
inga missförstånd kan uppstå.
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Metod för egenbedömning av ISO9001:2008
Ett kvalitetsledningssystem ska vara dokumenterat och det som står i ledningssystemet behöver
nödvändigtvis inte stämma överens med vad ledningen och medarbetarna säger. Att få en
djupare insikt i vad som verkligen står och bedöma hur väl de uppfyller kraven i ISO9001:2008
är således viktigt. Bedömningen skedde enligt den mall som ISO har tagit fram. Vissa
anpassningar har gjorts vilket var tillåtet för att passa syftet med bedömningen. Kraven betades
av genom att titta hur väl det fanns beskrivet i kvalitetsledningssystemet. Kraven studerades
och jämfördes sedan med hur väl företaget uppfyllde de. Att understryka var det svårt att få den
djupa förståelse för företagets kvalitetsledningssystem som nödvändigt krävdes för att kunna
bedöma det på ett korrekt sätt. Det gjorde bland annat att resultatet blev missvisande när det
genomfördes på egenhand. För att komma över detta hinder gicks även alla kraven igenom med
kvalitetschefen där förklaringar och tydliggörande gjordes i vissa krav. Det var viktigt att
bedömningen skulle vara så nära företagets verklighet som möjligt. Om mer tid hade tillgåtts
hade trovärdigheten ökats om fler från företaget gick igenom kraven.
Metoden är bra och visuell samt kommunicerar tydligt hur väl och vad företaget ligger. För att
få en objektivbild genom att bara använda denna metod krävs det att en djupare förståelse för
företaget är nödvändigt och fler en 1 person bör vara delaktig i bedömningen.
Metoden som konstruerades är giltig och kan användas vid varje övergångsprocess till en ny
standard, det som kommer att skilja är de krav som bedöms. Metoden kan även användas för
att kontinuerligt kontrollera företagets uppfyllnadsgrad gällande kraven i nuvarande standard
och såldes kan metoden bli en del av de dagliga kvalitetledningsarbetet.
Gap-analys
En generell metod anpassat till studien fanns inte att tillgå. Därmed hämtades inspiration från
forskningsartiklar och kurslitteratur som i generella termer beskriver vad som menas med gap.
Vilka gap som sedan analyseras och hur det görs anpassades till studiens syfte och
frågeställningar. Den osäkerhet som finns i hur gap-analysen skulle göras överbringades genom
att utgå från den korrelation som SIS tagit fram mellan ISO - standarderna. Det gör att rätt
element jämfördes och skillnaderna (gapen) identifierades. I dessa gap finns det en viss faktor
av tolkning och formulering som nödvändigtvis inte behöver vara sann. Forskarna kan ha tolkat
skillnaderna på ett felaktigt sätt eller formulerat det missvisande. Gapen har därmed försökt
ligga så nära standardens krav och forskarna har bara försökt lyfta skillnaden utan tolkning.
Analysmetod för resultat – Verifiering av modeller (figur 12)
För att kunna verifiera metoderna som valdes, enkätundersökning, samtal och metod för
egenbedömning gjordes en triangulering, där alla metodernas ingående resultat jämfördes.
Detta är att sätt för att kunna bedöma hur väl metoderna skiljer sig från varandra eller kommer
fram till samma resultat. Genom att göra detta kunde framför allt den metod som konstruerades
”metod för egenbedömning” testat och verifieras mot de mer kända metoderna
enkätundersökning och samtal. Syftet med att göra på detta sätt var för att kunna besvara
frågeställning 1. (Se avsnitt 4.3.3 för resultat och avsnitt 7.3för diskussion och slutats)
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Nuläget har således bearbetats från flera perspektiv (verifiering av metoderna) vilket stärker
trovärdigheten i de resultat som presenterats. För att detta skulle ske på ett korrekt sätt har
forskningsartiklar kring triangulering studerats och även kurslitteratur som berör området.
Insamling av de data som skett kring nuläget har varit omfattande och allt har inte kunnat ligga
till grund för de resultaten. De har valts att fokusera på case-företagets svagheter och behandlat
det. Svagheterna är analyserade utifrån de vikta faktorerna enligt Poksinska [8]. I de allra flesta
fallen har svagheterna överensstämt i den triangulering som gjorts, i vissa fall går meningarna
isär. När svaren inte överensstämmer har det visat öppet och tydligt för att läsaren själv ska
kunna avgöra hur situationen skulle bedömas. Den triangulering som sket har kategoriserat
enligt de kritiska faktorer som Poksinska[8] identifierats. De knyter samman nuläget till
relevant forskning vilket gör att bättre slutsatser har kunnat dras. Även bättre hjälpverktyg har
kunnat skapas när det fanns en vetenskaplig grund. Vidare har författarna tolkat hur
kategoriseringen har gjorts angående vilka avsnitt i standarden och vilka frågor i
enkätundersökningen, samtal och metod för egenbedömning som ska vara under ”mognadsnivå
& delaktighet” samt företagets drivkraft” vid trianguleringen. Det kan självfallet ha påverkat
utfallet av nuläget om det har gjorts felaktigt. Utifrån den teori och forsknings som studerats
har författarna bildat sig ett gott underlag för att kunna göra en relevant avvägning i dessa
aspekter. För att göra det tydligt för läseraren har de tabeller som jämförts kolumnvis redovisats
vilket gör att läsaren själv kan ställa sig kritiskt till hur genomförandet varit.
Gap – analysen är ett hjälpverktyg i sig som företag har efterfrågat utöver det har ytterligare
några metoder konstruerats för att underlätta övergången. Dessa metoder har utgått ifrån de
upplevda svårigheterna vid övergångsprocessen [2]. Vilket gör att relevanta metoder där det
finns ett behov har skapats. Vid skapande av dessa metoder har forskarna själva fått tolka
kraven. Det finns därmed en osäkerhet om tolkningen har skett på rätt sätt.

7.2.1

Slutsats Metod

Slutsatsen är således att allt nödvändigt har gjorts för att vara tydliga och öppna i hur metoderna
har valts, hur de bearbetades samt vad de användes till. Välgrundade metoder med relevant
forskning samt ISO-standarder som grund. Det har även visats på hur metoderna kan användas
i det dagliga kvalitetsledningsarbetet.
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7.3 Diskussion – Test och verifiering av Nuläge
3 olika metoder användes för att studera nuläget, detta gjordes för att kunna ha möjlighet att
verifiera de mot varandra. Ett tillförliglit nuläge uppnås genom att studera det från olika
perspektiv för att sedan jämföra dessa mot varandra. Samtalet och enkätundersökningen är
kända metoder som är till för att samla in data, dessa metoder ligger till grund för verifiering
av den konstruerade metoden ”metod för egenbedömning”. För att visa på att fler än 1 metod
är nödvändig att använda vid bedömning av ett företags nuläge diskuteras de resultat som
fastställdes vid trianguleringen.
Företagets nuläge har flera dimensioner dels i vad kvalitetschefen berättade och vad
enkätundersökningen gav för resultat samt den bedömning som gjorts av hela
kvalitetsledningssystemet. Resultaten var delade i vissa aspekter och stämmer överens i andra
vilket kan bero på att de viktigaste bitarna i kvalitetsledningssystemet saknades. Det handlar
om att syftet och motivet inte har klargjorts, vilket gör att företaget inte ser någon nytta med att
vara certifierad, bortsett från att certifieringen i sig medför bibehållandet av kunder samt att nya
kunder attraheras. Som det har påvisats i studien är det inte certifikatet som leder till de
långsiktiga fördelarna utan det är hur organisationen arbetar med det som standarden beskriver.
Aspekten av nyttan har inte företaget förstått vilket tydligt kan ses i resultatet av nuläget. Vidare
leder detta synsätt till att ledarskapet blir lidande och delaktigheten hos medarbetarna uteblir.
När ingen vet varför de ska arbete efter standardens krav och vad det får för fördelar är det
naturligt att inga aktiva initiativ tas till förbättring. Det intressanta är att 86 % anses sig själva
vara engagerade i att utveckla företaget, samtidigt som 86 % inte kan ge några
förbättringsförslag angående kvalitetsledningssystem. Delaktigheten i vad varje enskild
avdelning/nivå bidrar med till de övergripande målen saknas och finns inte beskrivet. Det kan
också bero på att den goda relationen med revisorn som certifierar företaget vilket gör att
delaktigheten blir lidande. Företaget behöver således inte vara lika aktivt för att få sitt certifikat.
Den kompetens som krävs för att göra ett bra jobb är säkerställd och medarbetarna har tillgång
till utbildningsplaner. Dessa planer är dåligt dokumenterade och den utbildning som
medarbetarna får utvärderas inte. Det gör att företaget inte vet om utbildningarna är av relevans
för att uppnå de övergripande målen. Kraven i att analysera/mäta, utvärdera samt förbättra
företaget är inte uppfyllda i standarden. Vilket är en intressant aspekt, en tolkning som görs är
att det sker förbättringar i företaget men det har inget med kvalitetsledningssystemet att göra.
Vidare tyder även detta på att företags drivkraft i ledningssystemet saknas. Det kan också ses i
hur väl medarbetarna faktiskt känner till ISO9001:2008 och dess begrepp vilket är
knapphändigt. Gällande en viktig del i ett kvalitetsledningssystem är att ha tydliggjort vilka
processer som finns och hur det samverkar, detta har företaget missat helt och framhåller att en
processkarta inte tillför något till verksamheten. Detta är förstås felaktigt, återigen handlar det
om att organisationen har missat poängen med att vara certifierad vilket genomsyrar alla svaren
på ett eller annat sätt. Något som företaget har fokuserat på och motiverar sig med är kundfokus,
vilket de själva anser sig vara bra på. Det framkommer också tydligt i de analyser som gjorts
att kundfokus finns och att det görs bra. Dokumentationen kan dock tydliggöras i vad som
menas med kundfokus och vilka övergripande kundkrav som finns. Det finns nämligen goda
möjligheter till att förbättra dokumentationen i den kunddatabas som finns tillgänglig.
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7.3.1

Slutsats - Test och verifiering av Nuläge

Tydliga slutsatser kring de valda metoderna är att de kommer fram till olika resultat om de
enbart analyseras självständigt. Det är först när man belyser nuläget med flera väl valda metoder
som ett mer korrekt och objektivt nuläge kan fastställas. Hur väl personen är insatt i företaget
som genomför analysen ”metod för egenbedömning” påverkar resultatet. Mindre insatt person
kommer ha svårare att bedöma ett företagets kvalitetsledningssystem med den valda metoden
på grund utav att många av standarders krav är komplexa och integrerade med varandra. Det
gör att den helhetssyn som krävs saknas. Därför bör ”metod för egenbedömning” genomföras
tillsammans med en insatt person som kan förklara hur företaget jobbar med krav och visa vart
dokumentationen ligger i intranätet.
Den slutsats som dras gällande nuläget är att företaget och medarbetarna vill ha en god drivkraft
men resultatet är skilt från vad som är beskrivet, drivkraften i företaget är tänkt att vara hög,
men i praktiken upplever medarbetarna detta som varken bra eller dåligt. Även vid ledningens
genomgång syns tecken på att företagets syfte med kvalitetsledningssystemet inte fastställt eller
tas på allvar. Vilket leder till att företagets motiv med kvalitetsledningssystem saknas till stor
del. Kvalitetsledningssystemet inte är tillräckligt integrerat hos medarbetarna, alldeles för få
känner till de viktiga begrepp som ISO9001 för med sig. Dessutom är det få som faktiskt arbetar
efter standarden. Inga aktiva initiativ tas till att förbättra kvalitetsledningssystemet eller
företagets processer vilket medför låg delaktighet och mognadsnivå. Trots att resurser finns har
de inte används till förbättring, det beror på att syftet, motivet och drivkraften i
ledningssystemet saknas. Vidare är de således viktigt för företaget att se fördelarna med att vara
ISO certifierad och att se över sitt nuvarande tankesätt kring ISO9001:2008. Det krävs en
förändring i ledarskapet där det tydlig ska framgå varför företaget har valt att vara certifierad,
vilka fördelar det innebär och hur varje enskild medarbetare kan bidra till att uppfylla de
definierade syftet.

7.4 Diskussion - Gap - analys
Resultatet av gap-analysen som efterfrågades av företag belyser de viktigaste förändringarna
mellan de två uppdateringarna. Det som framkommer är att den nya strukturen och terminologin
i ISO9001:2015 medför att mängder av justeringar i kraven har gjorts men att det i flesta fall
behåller syftet. Det handlar om att omskrivningar har skett samt att en mängd förtydliganden
har gjorts. En ny version har släppts vilket delvis beror på att omvärlden har förändrats,
organisationernas försörjningskedjor ser annorlunda ut, fler företag har produkter och tjänster
integrerat. Det är en ny komplexitet hos företagen än vad det var tidigare. Dessa grundbultar
ses tydligt i vilka krav som har tillkommit där det just handlar om att identifiera omvärlden, hur
det påverkar företaget. Vad finns det för närliggande risker och möjligheter i den miljö
organisationen verkar i. Hur ska outsourcade processer styras och kontrolleras, vilket
risker/möjligheter finns med den typen av partnerskap? Allt sammanknyter till att
organisationerna ska medvetengöra och definiera dessa viktiga aspekter. Ett helhetsperspektiv
är således viktigt. Vidare ställer detta synsätt fler krav på organisationens ledarskap och
kunskap vilket medför att fler krav har tillkommit i dessa klausuler. Istället för att företag ska
inneha en standard syftar ISO9001:2015 till att det är resultatet av det företaget gör som är
viktigt. Organisationer ska få fördelar med att vara certifierad enligt standarden och det
genomsyrar hur kraven är ställda och uppbyggda.
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7.4.1

Slutsats Gap – analys

Slutsatsen av gap – analysen är den fungerar som ett första steg för företag att läsa igenom innan
de ska påbörja resan mot ISO9001:2015. Istället för att organisationen själva ska ägnad tid till
att identifiera de förändringar som skett mellan uppdateringarna kan således företaget fokusera
på hur de uppfyller kraven i dagsläget och påbörja egen kartläggning. Detta sparar tid och kraft
och är ett mer proaktivt sätt att börja implementeringen med. Däremot är giltigheten på gapanalysen tidsbegränsad till den 15 september 2018, då övergången ska vara klar. Efter det
behövs således ingen gapanalys. Vidare kan angreppssättet, hur kraven jämfördes och
tydliggjordes användas vid nästa övergångsprocess.

7.5 Diskussion - Hjälpverktyg
Hjälpverktygen som är framtagna löser de problem organisationer har idag vid nuvarande
kvalitetsledningssystem samt de problem som uppstår vid övergången till en ny standard. De
är uppbyggda på det sätt som ISO9001:2015 främjar nämligen processinriktning, där PCDA
har använts. Det gör att företag börja jobba med processinriktning på rätt sätt redan vid
införandet av de nya kraven. Således har det varit svårt att fånga de generella och breda
perspektiv som nödvändigt vid framtagandet av verktygen. Tanken var att de skulle vara
tillämpliga i alla typer av organisationer. Det har även varit viktigt att det funnits en tyngd och
behov av det som konstrutats. Vilket har säkerställs via forskningsartiklar och tidigare
examensarbete. Vidare finns det flera aspekter som kan lösa att övergången blir enklare och
detta arbete har belyst några av dem. Det har gjort egna tolkningar av den nya standarden vilket
har gjort att verktygen inte nödvändigtvis är det rätta sättet att överbringa de hinder som finns.
För att underlätta för läsaren har tydlighet varit viktigt för att visa på hur tankesättet har varit.
Den sista tolkningen ligger hos läsaren och metoderna som är framtagna kan ses som en
välgrundad bas att bygga vidare på.
Dessa hjälpverktyg är även ett sätt för företag att bedöma sitt nuläge, företag kan enkelt gå
igenom metoderna och svara på frågorna för att snabbt säkerställa hur väl de uppfyller kraven
i ISO9001:2015. Metoderna kan även komma att användas för att säkerställa
kvalitetsledningssystemets effektivitet. En nackdel är att de bara säkerställer nuläget gällande
de krav som återfinns i hjälpverktygen och ger således ingen helhetsbild över
kvalitetsledningssystemet. Giltigheten på dessa hjälpverktyg är hela perioden ISO9001:2015 är
aktuellt.

7.5.1

Slutsats – Hjälpverktyg

Hjälpverktygen är framtagna på ett sätt som gör att de kan användas och tillämpas direkt i
organisationer. De fungerar som en välgrundad bas och underlättar för företaget vid
övergångsprocessen. Företag vet vad som är viktigt att fokusera på vilket gör att det kan börja
arbeta på ett mer proaktivt sätt. Det som är framtaget är högst relevant och berör de behov som
finns just vid en övergångsprocess.
Hjälpverktygen kan även användas för att bedöma nuläget gällande de kraven samt även
användas till att säkerställa kvalitetsledningssystemets effektivitet.
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7.6 Diskussion - Validitet och reliabilitet
Generellt sätt har validitet och reliabiliteten i arbetet varit mycket viktig. Dels för att studiens
resultat kan användas av alla typer av företaget och för att arbetet ska få den tyngd som krävts.
Vidare har det i avsnitt 3.9 gåtts igenom noggrant hur validitet och reliabilitet har säkerställts i
de metoder som använts. För att lyfta och se över hela arbetet grundar sig trovärdigheten,
bortom evidenstänket om transparens, redovisade metoder, ensidiga statements kontra multipla
perspektiv som framträder, hur forskarna redogör eller inte redogör för källorna bakom de som
presenterats. Det har varit av prioritet att använda forskningsartiklar samt de standarder som
beror studien utöver det har kurslitteratur svarat för att förklara delar av metoder och teori. När
kurslitteratur har används har det varit viktigt att alltid ha haft mer en 1 källa som beskriver de
som presenteras. Syftet med det angreppssättet har varit att visa på att flera kurslitteraturböcker
kommer fram till liknade slutsatser vilket stärker validitet och reliabilitet i det som förklarats.
Självklart har sökningen efter relevanta artiklar varit inställd på senare åren för att visa på att
ny forskning har gjorts, men där det inte gett utslag har sökningen täckt av fler antal år. När
träff har skett och årtalet på forskningsartikeln var 10 år eller mer har en bedömning av dess
relevans gjorts. Artiklar kan således vara gjorda för längesedan, det säger dock inget om
innehållet var relevant för studiens syfte. Relevansen har grundat sig på om resultatet i studien
var av den generalitet att det fortfarande var aktuellt att använda innehållet. När det har bedömt
att så var fallet har även äldre forskningsartiklar använts.
Överlag har källkritik används vid alla sökning för teori och metoder, där årtal, författare,
relevans har tagit hänsyn till men även tendenskritik har används för att förstå varför just
författaren har gjort studien. Utöver det har beroendekritik används där forskarna har läst
igenom artiklarna varför sig och bedömt enskilt om det har varit aktuellt att använda materialet.
Vid samma bedömning har således artikels information använts [58].

7.6.1

Slutsats – Validitet och reliabilitet

Validitet och reliabiliteten genomsyrar alla steg i studien vilket kan ses tydligt i det upplägg
som presenterats. Forskarna har gjort det som har krävts för att göra studien så relevant och
trovärdig som möjlig och följt det riktlinjer och regler som finns. Även den öppenhet som åtgör
en stor del av hela arbetets validitet och reliabilitet kan tydligt ses.
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7.7 Generell kunskap
Studien har genomgående varit generell för att kunna tillhandahålla kunskap och verktyg till
alla företaget som ska gå över till ISO9001:2015. Viktiga begrepp har behandlas och knyts ihop
i ett ISO perspektiv vilket leder att informationen är användbar oavsett företag. Ur
forskningsartiklarna lyft kunskap fram som är tillämpliga i alla organisationer och även några
av hjälpverktygen baserar sig på dessa artiklar. Gap-analysen och hjälpmetoderna för att
smidiggöra övergången är högst relevanta för alla och kan direkt tillämpas i organisationer.

7.8 Arbetets gång
Studien bygger delvis vidare på de tidigare examensarbetet ” Problematiken vid
övergångsprocessen till ISO9001:2015” [2]. Där de har identifierat vad företag har upplevt
vara svårt i övergångsprocessen[2]. Det har legat tillgrund för de metoder som har konstruerats.
Således finns det därmed ett allmänt behov av de resultat studien kom fram till.
Utöver det har en kartläggnings gjorts av ett företagets kvalitetsledningssystem för att
identifiera nuläget. Vidare ligger företagets nuläge till grund för resonemang om vad företaget
bör förändra, justera och implementera för att underlätta övergången till ISO9001:2015.
Det som har varit svårt är att hitta forskning kring ISO9001:2015. Däremot har studien baserat
sig på tidigare forskning som berör ISO9000 och ISO9001:2008 vilket anses vara tillräckligt
intressanta i detta arbete. Vidare har information hämtas från certifieringsbolaget Qvalify AB
där en utbildningsdag genomfördes. Den utbildningen fick igång de tankesätt som krävts för att
kunna förstå standarderna och övergripande hur ISO9001 ska tillämpas i organisationer.
Avgränsningarna som gjorts har inte varit tillräckliga, omfattningen av arbetet har således varit
för stor. Fokus har varit att göra ett bra examensarbete och ambitionerna att behandla allt som
berör ISO9001 har varit större än den tid som tillhandahållits. Det har lett till att två djupa
analyser har gjorts. Vilket i sin tur har gjort att behandlad teori ökade och antalet metoder som
används blev många. Att således få den röda tråd som krävdes har varit svårt. Att se tillbaka på
arbetet nu tycker forskarna att de lyckats uppfylla syftet och kunnat besvara frågeställningar på
ett mycket bra sätt. Alla delar i forskningsprocessen har behandlats och den röda tråden genom
arbetet finns.
Det finns många saker som kunde ha gjorts annorlunda vilka är:


Genomföra enkätundersökningen på ett bättre sätt som behåller motivationen hos de
svarande samt att ställa mer relevanta frågor.



Ett samtal eller intervju med Vd:n hade gett mer kunskap om nuläget från ett viktigt
perspektiv.
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7.9 Vidare arbete
Grunden är lagd för att kunna göra övergången till ISO9001:2015 så effektivt som möjligt.
Hjälpverktyg och metoder samt relevant teori har presenterats i denna studie och i O. Makie,
B. Haxha examensarbete [2]. Vidare har denna studie visat på ett sätt för organisationer att
bedöma sitt eget kvalitetsledningssystem och genom det fastställa nuläget.
De kommande arbetet kan således vara att testa dessa hjälpverktyg hos företag som ska gå över
till ISO9001:2015 för att identifiera dess verkan och effektivitet.
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8.1 Bilaga 1 - Enkätundersökning
Det tidigare samtalet med logistik och kvalitetsansvarig på företaget blev en input i frågorna
som ställdes i enkätundersökningen. Frågorna i enkäten var tänkta att ge en inblick i hur väl
organisationen känner till och tillämpar nuvarande standard i avseende på de viktigare bitarna
i ISO9001:2008.
Enkätundersökningen är indelad i delmoment som berör olika områden av ett
kvalitetsledningssystem.
Enkäten skickades ut till samtliga på företaget (41st) och 29st svarade. Bortfallet beror på att
programvaran (google forms) som användes inte fungerade för alla, vilket de berörda
personerna hade kontaktat Nisse.
I enkäten nämns arbetstagare, medarbetarna, individer etc. detta syftar till de som svarade på
enkäten och ska inte likställas med att de svarar för hela företaget.

Enkätundersökning – Missiv:
Bakgrund: Enkäten är en del av vårt examensarbete som handlar om att kartlägga och
analysera nuvarande kvalitetsledningssystem. Därefter ska vi ta fram rutiner och verktyg för att
underlätta övergången från ISO9001:2008 till ISO9001:2015.
Syfte: Enkäten ska ge oss en allmän bild av hur väl företaget är införstådd och tillämpar
nuvarande kvalitetsledningssystem.
Mål:
•Kartlägga ett allmänt nuläge avseende på kvalitetsledningssystemet.
•Identifiera mognadsnivån avseende på kvalitetsledningssystemet.
Din betydelse: Dina svar är otroligt viktiga för oss för att vi ska kunna göra en grundlig
kartläggning av företagets nuvarande kvalitetsledningssystem. Utan tillräckligt många svar har
vi ingen möjlighet att fastställa det sanna nuläget.
Riktlinjer när du svarar på enkäten:
•Inga hjälpmedel får användas.
•Svara ärligt.
•Engagera dig.
•Ta den tid du behöver, stressa inte.
Genomför hela enkäten direkt. Annars blir det fel i systemet.
Med vänliga hälsningar
Philip och Adnan.
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Enkätundersökning resultat:

Bakgrundsinformation.

1. Hur länge har du jobbat på företaget?

Företaget har en stabil mix av arbetstagare där 68,9 % (gult + grönt) har tjänstgjort mer än 4 år.
31,1 % (rött + blått) har arbetat på företaget mindre än 3 år.
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2. Vilken roll har du på företaget?

Roll

Antal

AO - Chef

3

Controller

1

Direktansvarigsäljare

1

Ekonomiansvarig

1

IT- ansvarig

1

Innesäljare

3

Key Supplier Account Manager

1

Logistik/kvalitetsansvarig

1

Marknadsassistent

1

Produktassistent

2

Produktansvarig

4

Produktgruppschef

1

Produktionschef

1

Produktionsplanerare

1

Säljare

2

Säljledare

1

Säljledare/Key Account Manager

1

Teknisk säljare

1

VD

1

VD-assistent

1

Affärsområdeschef (AO), innesäljare och produktansvarig är de roller som har haft flest antal
svarande. Utöver det återfinns en mix mellan avdelningar och dess roller inom organisationen.
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Kännedom om ISO9001, certifiering och dokument.

1. Känner du till företagets mål och kvalitetspolicy?

Majoriteten (41,4 % + 34,5 % + 10,3 %) av medarbetarna känner till företagets mål och
kvalitetspolicy i olika grad. 6,9 % känner knappt till de och 6,9 % känner inte alls till
organisationens mål och kvalitetspolicy.

2. Hur väl känner du till ISO9001?

Grafen illustrerar att 65,5 % (44,8% + 20,7%) känner till ISO9001 mer eller mindre. 20,7 %
känner till lite om ISO9001 och 13,8 % vet inte alls vad ISO9001 är.
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3. Vad är syftet med ISO9001?
Vet inte.
Vet inte.
Att man säkrar upp kvalitén på företaget.
Att ha en struktur i företags arbetssätt.
Att kunna visa på att företaget har en säker kvalitetshantering.
Säkra kvalité på produkter o tjänster.
Förbättra kvalitén på och i företaget?
Riktlinjer gällande bl.a. miljötänk för företaget/personal.
Visa att vi håller en viss kvalité mot våra kunder.
Säkerställa företagets arbetssätt så som, Kvalitetslinjer, arbetsprocess, Ledarskap,
kundbemötande osv.
Arbeta med att förbättra företagets processer.
Vet inte.
Upprätthålla en kvalité.
Att kunna förbättra kvalitetsarbetet.
Vet inte.
Säkra kvaliteten av den service företaget bedriver.
Säkerställa kvalitet.
Att säkerställa att vi har dokumenterade processer och arbetar enligt dem.
Kvalitetssäkring.
Att säkerställa kvalitet i processer och ha det dokumenterat.
Leverera godkända produkter, tänka miljömedvetet, jobba på rätt sätt.
Säkerställa kvalitet på arbetet i företaget.
Att säkerställa företagets kontinuerliga förbättringsarbete mot ökad kvalité.
Visa på bästa möjliga service gentemot kund samt. effektivisera arbetet
Att ha en verksamhet som ständigt jobbar med förbättringar för att möta kundernas
behov.
Vet inte.
Att följa uppsatta mål och regler.
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Att säkerställa att vi arbetar på ett strukturerat, uppföljningsbart och mätbart sätt.
Ambitionen är att vi har koll på våra processer och arbetssätt så att vi levererar med
hög kvalité till våra kunder.
Ständiga förbättringar genom kvalitetsledningssystem.
Sammanställning av resultatet har gjorts enligt kategoriindelning där mest förekomna
liknandesvar bildar en egen kategori.
14
12 (41%)
12

Antal

10
8
6 (21%)
6

5 (17%)

5 (17%)

4
2

1 (3%)

0
Vet inte

Säkra kvalitet

Förbättring

Struktur/ jobba på
rätt sätt

Riktlinjer bl.a
miljötänk

41 % nämner i någon form att syftet med ISO9001 handlar om att säkra kvalitén på produkter
och tjänster. 21 % menar att syftet är att ständigt förbättra organisationen. 17 % uppger att
ISO9001 handlar om att få en struktur och ett standardiserat arbetssätt inom företetaget. 3 %
nämner att syftet är att jobba efter riktlinjer bland annat inom miljö. 17 % vet inte.

4. Hur väl insatt är du i ISO9001:2008?
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75, 8 % (44,8 % + 31 %) är inte alls/något insatta i ISO9001:2008. Ett fåtal, 24,1 % (20,7 % +
3,4 %) är mer insatta.

5. Hur väl känner du till ISO9001:2008 och dess 8 principer?

Majoriteten 86,2 % (55,2 % + 31 %) känner inte alls till/något de 8 principerna som genomsyrar
standarden. 13,8 % uppger att det har någon koll på dessa principer.

6. Vet du vilka dessa 8 principer är? Nämn de du kan.
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Nej.
Nej.
Nej.
Vet inte.
Vet inte.
Nej.
Nej.
Kundfokus, ledarskap, medarbetare, ständiga förbättringar.
Kan ingen.
Nej.
Ledning, kundvård, försäljning, orderhantering, tillverkning, inköp, lager,
stödprocesser.
Förbättringar, ledarskap.
Nej.
Ledarskap, kundbemötande, krishantering.
Ledarskap, kundfokus, förbättringsarbete och kvalité.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Minsta miljöpåverkan.
Kundfokus, ledarskap, processförbättring.
Nej.
Förbättringar, kundfokus, medarbetarnas engagemang.
Nej.
Ledarskap, ständiga förbättringar.
Uppföljningsbart, ständiga förbättringar, korrigerande och förebyggande åtgärder.
Kundfokus, lönsamhet, faktabaserade beslut, engagera medarbetare.
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Sammanställning av resultatet har gjorts enligt kategoriindelning där mest förekomna
liknandesvar bildar en egen kategori.

16

15 (52%)

14
12

Antal

10
8

7 (24%)

6
4

3 (10%)
2 (7%)

2

1 (3%)

1 (3%)

0
Vet inte

Nej

Kundfokus,
Kundfokus,
Ledarskap,
Minsta
ledarskap,
lönsamhet, kundbemötande, miljöpåverkan.
medarbetare,
faktabaserade
krishantering.
ständiga
beslut, engagera
förbättringar etc. medarbetare.

Majoriteten 52 % vet inte vilka de 8 principerna är i ISO9001:2008. Utöver den kategorin finns
det förslag på vilka de 8 principerna kan vara, några som nämns är: Kundfokus, ledarskap,
ständigförbättra, krishantering etc.

7. Hur väl känner du till att en ny ISO9001-standard är tillgänglig?
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10,3 % är medvetna om att en ny ISO9001 standard är tillgänglig. Ett fåtal personer 20,6 %
(17,2 % + 3,4 %) känner mer eller mindre till den nya standarden. Majoriteten 68, 9 % (44,8 %
+ 24,1 %) känner inte alls/något till att en ny standard är åtkomlig.

8. Hur väl känner du till att företaget måste/ska gå över till den nya standarden
senast 23 september 2018?

51,7 % känner inte alls till att företaget ska göra en övergång från befintlig standard till den nya
versionen. 31 % uppger att de i någon grad känner till detta. 17,1 % (3,4 % + 3,4 % + 10,3 %)
har mer eller mindre koll på att en övergång ska ske.

9. Är ISO9001 ett kvalitetsledningssystem?
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65,5 % uppger att ISO9001 är ett kvalitetsledningssystem. 24,1 % svarade att det inte vet och
10,3 % uppger att ISO9001 inte är ett kvalitetsledningssystem.

10. Vilka ISO-standarder är företaget certifierade med idag?
9001 och 14001
9001 och 14001
9001 och 14001
ISO9001:2008
ISO9001:2008
ISO9001:2008
Vet inte.
Vet inte.
9001 och 14001
ISO 9001
9001 och 14001
Vet inte.
9001/2008 och 15001/2008
ISO9001:2008
ISO 9001 och ISO1400
Vet inte.
ISO9001 samt ISO14001
Vet inte.
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ISO9001 och ISO14001
ISO9001: 2008 och ISO14001:2004
ISO9001, ISO14000
ISO9001+ISO14001
9001 och 14000
ISO2009 samt ISO14001
Vet inte.
Vet inte
9001-2008
ISO 9001 och ISO 14000
ISO9001, ISO14001

Sammanställning av resultatet har gjorts enligt kategoriindelning där mest förekomna
liknandesvar bildar en egen kategori.
16

15 (52%)

14
12

Antal

10
8

7 (24%)

6
4 (14%)
4
2

1 (3%)

1 (3%)

1 (3%)

ISO9001

ISO2009
ISO14001

ISO9001/2008 &
ISO15001/2008

0
ISO9001 &
ISO14001

ISO9001:2008

Vet inte

Majoriteten 52 % har svarat att företaget är certifierad enligt ISO9001 & ISO14001. 14 %
uppger att företaget innehar en ISO9001:2008 certifiering. 24 % uppger att de inte vet.
Resterande kategorier 9 % (3 % + 3 % + 3 %) visar förslag på fler certifieringar.
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11. Tycker du att det är viktigt att vara ISO-certifierad? Varför?
Ja.
Ja.
För att kunna göra affärer, på ett smidigare sätt
Viktigt gentemot kund som ofta har det som krav/önskemål
Ja, för då kan våra kunder se att vi jobbar utefter ett visst sätt utan att behöva visa
det på annat sätt än att visa upp certifikaten.
Ja.
Vet inte.
Idag känns det som att det är mer eller mindre ett "måste" att vara certifierad för att
kunna anses som ett seriöst företag.
Ja, för då vet kunder att vi håller minst en viss standard i kvalité.
Ja, för att ha ett sätt att arbeta efter.
Vet inte.
Det är bra att det finns, framförallt så får man ofta frågan om certifikat ute hos
kund.
Ja.
Jag vet inte vad det innebär att vara ISO-certifierad.
Jag antar att det är viktigt och därmed bra att förmedla externt. Kanske inte lika
viktigt internt.
Ja, ett krav från kunder samt ett intyg på vårat kvalitetstänk som företag.
Ja, det är en trygghet för kunden och gör att vi blir en mer pålitlig leverantör.
Ja. För att vi ska arbeta strukturerat och för att kunder kräver det.
Ja, något som kunder i vissa fall kräver för att vi ska kunna bli en leverantör till
dem.
Ja, att ha dokumenterade processer syftar till att ha god kvalitet i allt arbete. När
det brister ska man ha en process för att korrigera och förbättra.
Ja. Viktigt att tänka på miljön och ha godkända produkter.
Ja, ska vara ett hjälpmedel för företaget att säkra upp sina processer.
Ja det är ju något alla kräver av varandra i B2B försäljning idag.
För att visa att man aktivt jobbar för att förbättra och effektivisera.
Ja. Det ger en positiv bild av företaget.
Det är det säkert men jag vet inte varför.
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Ja, vissa kunder kräver det, samt att det styr upp företaget.
Ja, det visar att vi som företag arbetar på ett sätt som säkerställer kvalitén till kund.
Även att vi tar miljöhänsyn inom våra ramar.
Påvisar att vi är ett seriöst bolag med rätt fokus.

Resultatet visar att 86 % tycker att det är viktigt att vara ISO certifierad. Vanliga argument
handlar om att det är viktigt för att vinna och behålla kunder även att kunder kräver att
företaget är certifierat. Andra anledningar som beskrivs är att organisationen ska ha ett
arbetssätt att jobba efter för att effektivisera processer samt ständigt förbättra verksamheten.
Att vara certifierad innebär en positiv bild för företaget och visar dess seriositet samt fokus.
14 % uppger att det inte vet vad det innebär att vara ISO certifierad.
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Kännedom om kvalitetsledningssystem.

1. Vad är ett kvalitetsledningssystem?
Ett standardiserat arbetssätt.
Ett system som ska hjälpa oss att hålla rätt nivå på kvalité.
Ett system för att skapa en förbättring i sin organisation.
Förklarar hur olika aktiviteter ska bedrivas i ett företag. ISO 9001
Ja.
Ett system som "säger" hur man ska få bättre kvalité.
Att vi har ett arbete mot att bli bättre i kvalitetsfrågor osv.
Ett ledningssystem som syftar till att hålla uppe kvalité.
Ett system som gör det lätt att hitta vad som gäller på företaget. olika Policy.
Ett system där man har satt en "standard" och man kan dokumentera, processa,
följa upp i, arkivera samt mäta processer med hjälp av andra system.
Vet inte.
Våra spelregler.
Ett hjälpmedel för att kunna arbeta med kvalitetsförbättringar.
Jag har väldigt dålig koll men typ kunna leverera produkter efter kundens
förväntningar.
Inte så bra koll. Men förmodligen ett system som förmedlar hur vi ska arbeta/agera
som en del av företaget.
Vägledning för att skapa, bibehålla och förbättra kvalitativa processer genom hela
företaget.
Ett system som företag ska följa för att på ett standardiserat sätt upprätthålla bra
kvalitet.
Ett system man har för att beskriva hur man arbetar.
Ett system som är framtaget för att hela tiden förbättra kvaliteten/processer och
lönsamhet.
I princip det jag skrev på 11:an.
Ett system som hjälper oss att jobba på rätt sätt.
Dokumenterar hur man jobbar i processerna i ett företag.
Ett ramverk med riktlinjer för hur vi som bolag ständigt ska arbeta med
förbättringar kring de 8 principerna.
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Visar på kvalitén på ett företag.
Att ständigt jobba med förbättringar för att möta kundernas behov.
Ett system som ser till att regler följs gällande kvalitet.
Vet inte.
Att man har rutiner och riktlinjer som gör att vi förbättrar vårt sätt att arbeta.
En arbetsstruktur för att uppnå ett mål.

Sammanställning av resultatet har gjorts enligt kategoriindelning där mest förekomna
liknandesvar bildar en egen kategori.

9
8 (28%)
8
7
6 (21%)

6 (21%)

6 (21%)

Antal

6
5
4
3 (10%)
3
2
1
0
System för kvalitet

Standardiserat
arbetssätt

System för
förbättring

Vet inte

Övrigt

28 % svarade att ett kvalitetsledningssystem är ett system för kvalitet. 42 % (21 % + 21 %)
uppgav att det är ett system för att uppnå ett standardiserat arbetssätt, eller ett system för
förbättring. 21 % vet inte vad ett kvalitetsledningssystem är för något.
Kategorin ”övrigt” innehåller dessa svar: Företagets spelregler, ett system för att hitta vad
som gäller på företaget, ett system där företaget har satt en standard för att dokumentera,
jobba med processer, följa upp, samt mäta processer med hjälp av andra system.

2. Hur väl känner du till en metodik som är känd som "Plan – Do – Check – Act"
(PDCA)?
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69 % (48,3 % + 20,7 %) av de svarande känner inte alls/något till metodiken PDCA. 24,1 %
(17,2 % + 6,9 %) är mer eller mindre insatta. 6,9 % är fullt insatta i PDCA.

3. Hur väl insatt är du i företagets kvalitetsledningssystem?

Majorotiteten 65,5 % (31 % + 34,5 %) uppger att de inte alls/något är insatta i företagets
kvalitetsledningssystem. 34,5 % (27,6 % + 6,9 %) av de svarade är mer eller mindre insatta i
kvalitetsledningssystemet.

4. Tycker du det är viktigt att ha ett fungerande och aktivt
kvalitetsledningssystem? Varför?
Ja
Ja
Ja.
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Ja.
För nyanställda och för våra kunder.
Vet inte.
Ja, för att hela tiden utvecklas som organisation.
Ja.
Ja, man får en strävan och struktur i arbetet.
Ja, för att bli bättre som företag.
Ja för att försäkra oss om att vi jobbar med att hålla god kvalité.
Alla ska arbeta på samma sätt så gott det går. Marginalen för fel blir mindre.
troligtvis.
Det är det.
Väldigt viktigt! Har man inga krav på kvalitén kommer man ha missnöjda kunder!
Det är bra att det finns. Frågan är hur viktigt det är att det följs till punkt och
pricka.
Ja, För att säkerställa kvaliteten i processer och se till att företaget fortsätter i rätt
riktning.
Ja, för att jobba på ett standardiserat sätt och få ett pålitligt arbetssätt med
förutsägbara resultat.
Ja. För att vi ska arbeta strukturerat och som stöd i nya och i löpande
arbetsuppgifter.
Ja, för att hela tiden utveckla och förbättra samt hålla koll på vår kvalitet.
Ja för att säkra en bra kvalitet i alla led.
Ja. Viktigt att kunna säkerställa kvalitén på produkter och jobb som vi gör.
Ja, bättre förutsättningar att det blir "rätt".
Ja, så vi kan följa vår utveckling.
Ja, för att ligga i framkant.
Ja. Det gör oss till ett bättre fungerande företag.
Det är det säkert men jag vet inte varför.
Ja, det ger våra kunder och anställda en trygghet att veta vad vi gör.
Ja, vi måste hela tiden anpassa och förbättra hur vi arbetar.

Sammanställning visar att 83 % säger att det är viktigt att ha ett fungerande och aktivt
kvalitetsledningssystem. Argument om varför handlar om att företaget utvecklas och måste
prestera bättre. Organisationen måste försäkra sig om att hålla rätt kvalitet för att undvika
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missnöjda kunder. Företaget ska jobba på ett standardiserat sätt för att uppnå förutsägbara
resultat. Det ger stöd för att verksamheten ska fortsätta i rätt riktning.
14 % uppger att de inte vet. 3 % argumenterar för att det är bra för nyanställda.

91

Bilagor

Kvalitetsledningssystemet i COMPIS.

1. Vet du att COMPIS innehåller ett kvalitetsledningssystem?

82,8 % är medvetna om att COMPIS innehåller ett kvalitetsledningssystem medens 17,2 % inte
gör det.

2. Har du någon användning för kvalitetsledningssystemet som finns på COMPIS?
Beskriv:
Nej.
Nej.
Ja.
Ja.
Nej.
Nej.
Reklamationshantering, utbildningsplaner och hitta information.
Hittar diverse policys, strukturartiklar m.m.
Nja, kollat över policys och kanske några andra saker, men inte många gånger.
Avvikelsesystemet.
Nej.
Ja, när avvikelser görs.
Har inte använt hittills.
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Ja, Om det är något jag är osäker på finns styrdokument att hitta i COMPIS.
När jag var ny läste jag hur företaget tänkte kring vissa processer.
Nej.
Söker den information som behövs för stunden där.
Jag har aldrig använt det, jag har jobbat på OEM i 7 år och aldrig hört talats om
det!
Ja, om det dyker upp en fråga man funderar kring finns förmodligen information
att hämta i COMPIS.
Har inte använt det, men det är bra att det finns regler och riktlinjer att hänvisa till
vid upplärning eller vid problem.
Nyttan kunde vara betydligt större. Det finns en hel del dokument där, men många
känns inte riktigt relevanta eller uppdaterade.
Avvikelsehantering.
T.ex. läsa arbetsbeskrivningar och jobba med avvikelserapporter.
Ja. Går igenom statistiken utav felregistrerade kundorder.
Ja, för att hitta avvikelser.
Väldigt sällan som jag går in och kikar där.
Nej.
Ser igenom rutiner, avvikelser, ledningens genomgång, våra mål etc.
Avvikelsehantering och hitta central information.

Sammanställning av resultatet har gjorts enligt kategoriindelning där mest förekomna
liknandesvar bildar en egen kategori.
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14
12 (41%)
12
10 (34%)

Antal

10
8
6 (21%)
6
4
2

1 (3%)

0
Nej

Avvikelsehantering

Söker efter den
informtion som behövs
för studen

Det som finns känns
orelevant

41 % svarade att de inte har någon användning för kvalitetsledningssystem som finns på
COMPIS, de gav ingen beskrivning om varför. 21 % använder COMPIS till att hantera
avvikelser. 34 % uppgav att det använder COMPIS när de specifikt söker efter en viss
information. 3 % tycker att det som finns i kvalitetsledningssystemet är orelevant.

3. Hur ofta använder du kvalitetsledningssystemet i COMPIS?

34,5 % använder aldrig kvalitetsledningssystemet i COMPIS. Majoriteten 58,6 % använder det
ibland och 6,9 % använder det ofta.
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4. Om du söker efter information i kvalitetsledningssystemet, hur lätt hittar du det
du söker?

Majoriteten 62,1 % (41,4 % + 20,7 %) tycker att det är mer eller mindre lätt att hitta i
kvalitetsledningssystemet. 37,9 % (10,3 % + 27,6%) upplever att det är mycket/något svårt att
hitta den sökta informationen.

5. Hur gör du om du inte hittar den sökta informationen i
kvalitetsledningssystemet?
Frågar kvalitetsansvarig.
Frågar kvalitetsansvarig.
Frågar kvalitetsansvarig.
Vet inte.
Frågar ansvarig kollega.
Frågar nisse eller någon kollega.
Använder det inte.
Kontaktar Nisse eller Christina.
Frågar en kollega.
Frågar någon.
Frågar någon kollega.
Då skulle jag fråga närmsta chef.
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Vet inte.
Försöker använda sökfunktionen i COMPIS.
Letar någon annanstans eller frågar någon kollega.
Jag vet inte ens vad jag har för nytta av att kolla där?
Då vänder jag mig förmodligen till den som är ansvarig för just det område där jag
söker min information.
Då skulle jag ringt nisse.
Frågar någon om de vet eller gör så gott jag kan.
Frågar Nisse.
Frågar Nisse.
Letar någon annanstans.
Frågar Nisse.
Använder det inte.
Frågar någon som vet.
Jag frågar kvalitetschefen (Nisse S).
Tar hjälp av mina medarbetare.

69 % har svarat att det skulle kontakta kvalitetschefen eller frågat en kollega. Utöver
det uppger 7 % att det skulle antigen använda sökfunktionen i COMPIS eller leta
vidare på annat håll. 3 % vet inte vad syftet är med informationen i
kvalitetsledningssystemet. Resterande använder inte kvalitetsledningssystemet.

6. Upplever du att informationen som finns i kvalitetsledningssystemet i COMPIS
är bristfällig?
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65,5 % uppger att den tillgängliga informationen i kvalitetsledningssystemet varken är
bristfällig eller bra. 13,7 % (10,3 % + 3,4 %) svarade att informationen är bra/utmärkt. 20,7 %
(6,9 % + 13,8%) sa att informationen var mycket/något bristfällig.

7. Om du hittar bristfällig information i kvalitetsledningssystemet, vad gör du då?
Fixar detta
Frågar ansvarig kollega
Borde säga till, men beror på vad/hur mycket som saknas.
Använder det inte.
Kvalitetsansvarig
Säger det till ansvarig
Säger till Nisse
Vet inte.
OM jag skulle hitta något vänder jag mig till Nisse och ställer frågan.
Då skulle jag fråga närmsta chef.
Vet inte.
Tyvärr inte så mycket
Vet inte.
Meddelar nisse
Har sällan reflekterat över om informationen är bristfällig.
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Ringer Nisse.
För det mesta inget. Ibland påtalar jag bristen.
Pratar med Nisse.
mycket lite
Tar det med ansvarig person
Säger till kvalitetsansvarig
Troligtvis inget
Kontaktar kvalitetsansvarig
Hör av mig till Nisse.
använder inte kvalitetsledningssystemet
Ger förslag till Nisse
Jag tror inte jag gör så mycket.

Sammanställning av resultatet har gjorts enligt kategoriindelning där mest förekomna
liknandesvar bildar en egen kategori.
16

15 (52%)

14
12

Antal

10
8 (28%)
8
6 (21%)
6
4
2
0
Använder det inte/Vet inte.

Påtalar bristen för ansvarig person.

Gör inget åt det.

Majoriteten 52 % uppgav att de skulle påtala bristen för ansvarig person. 21 % svarade att
de inte skulle göra något åt det. 28 % använder inte kvalitetsledningssystemet eller inte vet
vad de skulle göra.

8. Tycker du att kvalitetsledningssystemet som finns på COMPIS är komplett?
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Majoriteten (82,8%) uppger att de inte vet. 13,8 % svarade att kvalitetsledningssystemet i
COMPIS inte är komplett och 6,9 % tycker att det är komplett.

9. Om Nej, vad tycker du fattas i kvalitetsledningssystemet?
Jag har sökt på COMPIS efter kvalitetsledningssystem och försökt hitta något om
det i ca 10 minuter nu men inte hittat något så uppenbarligen finns det brister!
Välbeskrivna fungerande processer som vi arbetar efter.
Ett kontinuerligt arbete att hålla det uppdaterat.

3 av de 29 som deltog har påtalat att det finns brister i nuvarande kvalitetsledningssystem. 2 av
de 3 har även angett förslag på åtgärd.
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Ledarskap och engagemang.

1. Hur upplever du företagets kvalitetsledningsarbete?

58,6 % svarade att kvalitetsledningsarbetet varken är bra eller dåligt. 31 % (27,6 % + 3,4 %)
uppger att arbetet är mer eller mindre bra. 10,3 % tycker att kvalitetsledningsarbetet är mindre
bra.

2. Hur väl upplever du att kvalitetsledningssystemet genomsyrar företaget?

44,8 % tycker att kvalitetsledningssystemet genomsyrar företaget varken mycket eller lite. 24,1
% (17,2 % + 6,9 %) uppger att de upplever att kvalitetsledningssystem genomsyrar företaget
mycket/väl. 31 % (3,4 % + 27,6 %) svarade att det inte alls/ något genomsyrar företaget.
3. Hur väl tycker du att ledningen är aktiv med kvalitetsledningssystemet?
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48,3 % svarade att ledningen varken är aktiv eller inte med kvalitetsledningssystemet. 37,9 %
(31 % + 6,9 %) uppger att ledningen är mycket/väl engagerad. 13,7 % (3,4 % + 10,3%) tycker
att ledningen inte alls/något är aktiv med kvalitetsledningssystemet.

4. Tycker du att ledningen ger dig rätt förutsättningar för att jobba med
kvalitetsledningssystemet?

Majorotiten (51,7 %) delger att förutsättningarna för att jobba med kvalitetsledningssystemet
varken är bra eller dåliga. 27,6 % (20,7 + 6,9 %) tycker att det ges goda/mycket goda
förutsättningar. 20,7 % svarade att förutsättningarna som ges är inte tillräckligt.

5. Hur engagerad är du i att utveckla företaget?
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Majoriteten 65,5 % (27,6 % + 37,9 %) uppger att de är mycket/mycket väl engagerade i att
utveckla företaget. 20,7 % svarade att de varken är/eller engagerade medens 13,8 % (6,9 % +
6,9 %) inte alls/något engagerade.

6. Är det något du vill tillägga om nuvarande kvalitetsledningssystem?
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
Nej.
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Nej.
Nej.
Nej.
Att det finns mycket som kan vara bättre, frågan är bara till vilken nytta.
Nej.
Vi jobbar mycket med kvalité mot våra kunder, och kvalité på våra produkter inom
OEM! Vi har krav på kvalité från våra leverantörer! Om vi hittar ett fel följer vi
alltid upp det, var har problemet uppkommit, hur har problemet uppkommit, vad
gör vi för att undvika att problemet uppkommer igen! Vi uppdaterar våra
arbetsinstruktioner, uppdaterar vårt sätt att jobba och hantera materialet på! Så fort
en produkt har blivit skadad måste vi följa upp alla dessa frågor och uppdatera
instruktioner så det inte upprepas igen! Men jag har aldrig hört talats om ett
kvalitetsledningssystem.
Jag vet att det finns men inte används. Detta är något som behöver förändras så att
det är med en bara ett papper med en underskrift! Kör hårt grabbar!
Nej
Nej
Kan bli bättre.
Nej.

86 % har inget att tillägga om nuvarande kvalitetsledningssystem. 14 % har i någon mening
uttryck att det kan bli ett mer tydligt och användbart kvalitetsledningssystem.
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8.2 Bilaga 2 – Bedömningsmall för ISO9001:2008
Grad av uppfyllnad.
1 = Uppfyller
inte kravet.

2 = Uppfyller
delvis kravet.

3 = Uppfyller
kravet.

4 = Uppfyller
kravet bra.

5 = Uppfyller kravet utmärkt.

Klausul 4. – Ledningssystem för kvalité.

Krav

Grad

Kommentar

4.1
Allmänna
krav.

Organisationen
ska
upprätta,
dokumentera, införa och underhålla
ett ledningssystem för kvalitet och
ständigt förbättra systemets verkan
enligt kraven i denna standard.
Organisationen ska:

a)

Fastställa de processer som
erfordras för systemet och ange hur
processerna
tillämpas
i
organisationen (se 1.2).

3

Processerna är fastställda, handboken visar hur
processerna tillämpas i organisationen. Input
och Output beskrivs.

b)

Fastställa ordningsföljd för och
samverkan mellan processerna.

1

Ingen processkarta finns som beskriver
ordningsföljden eller samverkan mellan
processerna.

c)

Fastställa de kriterier och metoder
som erfordras för att säkerställa att
processerna både fungerar och styrs
på avsett sätt.

3

Rutiner,
kriterier
dokumenterade.

d)

Säkerställa att de resurser och den
information som erfordras för att
stödja funktion och övervakning av
processerna finns tillgängliga.

4

Ansvar och befogenheter beskrivs för varje
process. Samt arbetsuppgifter som tillhör
processen.

e)

Övervaka, mäta när så är tillämpligt
och analysera processerna och

2

Mätning av processerna beskrivs delvis i
handboken. Övervakning sker av ansvarig
person som finns beskrivet dock hur det ska
dokumenteras finns ingen rutin för.

f)

Vidta nödvändiga åtgärder för att
åstadkomma planerade resultat och
ständig förbättring av processerna.

2

Finns ett arbetssätt för detta ändamål dock kan
det beskrivas och tydliggöras mer.
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Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
f)

3

b)

2
1
0

e)

c)

d)

4.2 – Dokumentationskrav

Krav
4.2.1
Allmänt.
a)

Grad

Kommentar
Uppnås genom att a-d uppfylls.

Kvalitetsledningssystemets
dokument ska innefatta:
Dokumenterad kvalitetspolicy och
dokumenterade kvalitetsmål.

3

Finns kvalitetspolicy och dokumenterade
kvalitetsmål.

b)

En kvalitetsmanual.

3

Kvalitetsmanual finns på plats, dock finns
stora förbättringsmöjligheter.

c)

Dokumenterade
rutiner
och
redovisande dokument som krävs
enligt denna standard och

3

Dokumenterade rutiner och redovisande
dokument finns beskrivet.

d)

Dokument inklusive redovisande
dokument som organisationen har
fastlagt är nödvändiga för att
säkerställa att processerna planeras,
genomförs och styrs på ett
verkningsfullt sätt.

2

Systematiskt arbetssätt tillämpas inte. Vissa
dokument uppfyller kravet.

105

Bilagor

Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
3
2
1
d)

0

b)

c)

Krav

Grad

4.2.2
Organisationen ska upprätta
Kvalitetsmanual. och
underhålla
en
kvalitetsmanual som anger:
a)
Omfattningen
av
kvalitetsledningssystemet,
inklusive detaljer om och
motivering för eventuella
uteslutningar (se 1.2).

Kommentar
Uppnås genom att a-c uppfylls.

2

Omfattningen är delvis beskriven, inget
nämns om eventuella uteslutningar.

b)

De dokumenterade rutiner
som har upprättats för
kvalitetsledningssystemet
eller hänvisningar till dessa
rutiner och

3

Rutiner är beskrivet inom respektive process.

c)

En beskrivning av samverkan
mellan de processer som
ingår
i
kvalitetsledningssystemet.

1

Finns inget beskrivet.
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Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
3
2
1
0

c)

b)

Krav

Grad Kommentar

4.2.3 Styrning En dokumenterad rutin ska
av
upprättas för att fastställa de
specificerande
styrmedel som behövs för att:
dokument.

Uppnås genom att a-g uppfylls.

a)

Godkänna dokument med
avseende på lämplighet innan
de ges ut.

3

Finns en rutin för detta.

b)

Granska och efter behov
uppdatera och på nytt
godkänna dokument.

3

Dokumenthistorik är tillgänglig vilket innebär
att det finns ett sätt att uppdatera och
godkänna dokument på ett lämpligt sätt.

c)

Säkerställa att ändringar och
gällande ändringsstatus hos
dokument är angivna.

3

Dokument information finns tillgängligt på
samtliga dokument.

d)

Säkerställa att rätt version av
tillämpliga dokument finns på
de platser där de ska
användas.

3

Finns en rutin för detta.

e)

Säkerställa att
förblir läsbara
identifierbara.

dokument
och lätt

4

Dokumenten är läsbara och lättidentifierbara.

f)

Säkerställa att dokument av
externt
ursprung,
som
organisationen har fastlagt är

3

Finns en rutin för detta.
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g)

nödvändiga för planeringen
och
tillämpningen
av
kvalitetsledningssystemet, är
identifierade och att deras
distribution styrs och
Förhindra
oavsiktlig
användning av föråldrade
dokument och identifiera dem
på lämpligt sätt, om de av
något skäl bevaras.

Utmärkt

2

Bugg i systemet som gör att dokumenten inte
uppdateras, trots att ny version har laddats
upp.

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4

g)

b)

3
2
1
0
f)

c)

e)
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Klausul 5. – Ledningens ansvar.

Krav

Grad Kommentar

5.1
Ledningens
åtagande.

Högsta ledningen ska ge bevis på
sitt åtagande när det gäller att
utveckla
och
införa
kvalitetsledningssystemet samt att
ständigt förbättra dess verkan
genom att:

a)

Informera organisationen om
betydelsen av att både kundkrav
och författningskrav uppfylls.

3

Vd:n har ansvaret att kommunicera betydelsen
av kundkraven och att författningskraven
uppfylls. Fungerar bra.

b)

Upprätta kvalitetspolicy.

3

Kvalitetspolicy är upprättad.

c)

Säkerställa att kvalitetsmål är
upprättade.

3

Övergripande kvalitetsmål finns.

d)

Genomföra
genomgångar och

3

Ledningen genomgång
uppfyller kraven.

e)

Säkerställa att
tillgängliga.

finns

1

Rätt resurser finns inte på plats för att
upprätthålla kvalitetsledningssystemet.

5.2
Kundfokus.

Högsta ledningen ska säkerställa
att kunders krav fastställs och
uppfylls med målet att öka
kundtillfredsställelsen (se 7.2.1
och 8.2.1).

5

Företaget anpassar sig efter kundernas krav
och behov. En process som pågår hela tiden.

ledningens

resurser
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Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
5.2 Kundfokus

3

b)

2
1
0

e)

c)

d)

Krav

Grad Kommentar

5.3
Kvalitetspolicy.

Högsta
ledningen
säkerställa
kvalitetspolicyn:

ska
att

a)

Är
anpassad
organisationens syfte,

för

3

Kvalitetspolicy är godkänd men är något
generell beskriven.

b)

Innefattar ett åtagande att
uppfylla krav och att Ständigt
förbättra
kvalitetsledningssystemet,

2

Åtaganden svåra att förstå. Ingen tydlighet
finns.

c)

Ger förutsättningar för att
upprätta
och
se
över
kvalitetsmål,

3

Det ges förutsättningar.

d)

Granskas med hänsyn till
fortsatt lämplighet.

3

Uppföljning
och
granskande
av
kvalitetsledningssystemet sker internet genom
månadsrapporter
samt
externt
via
marknadsundersökningar.
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Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
3
2
1
d)

0

b)

c)

Krav

Grad Kommentar

5.4 Planering.
5.4.1
Kvalitetsmål.

Högsta
ledningen
ska
säkerställa att kvalitetsmål,
inklusive de som erfordras
för att uppfylla krav på
produkt [(se 7.1 a)],
upprättas
för
relevanta
funktioner och nivåer inom
organisationen.
Kvalitetsmålen ska vara
mätbara
och
stå
i
överensstämmelse
med
kvalitetspolicyn.

5.4.2 Planering Högsta
ledningen
av
säkerställa att:
ledningssystem
för kvalitet.
a)

2

ska

Planeringen
av
kvalitetsledningssystemet
görs med avsikt att uppfylla
både de krav som ställs i 4.1
och kvalitetsmålen samt att
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Övergripande kvalitetsmål är definierade samt
hur de ska mätas. Däremot finns inget om
kvalitetsmål för relevanta funktioner och
nivåer i organisationen. Kvalitetsmålen bör
tydliggöras.

Uppnås genom att a-b uppfylls.

3

Planering görs löpande i olika former.

Bilagor
b)

Funktionen
hos
kvalitetsledningssystemet
bibehålls när ändringar i
detta system planeras och
införs.

3

Detta säkerställs alltid vid en förändring.

5.5.1 Ansvar och Högsta
ledningen
ska
befogenhet.
säkerställa att ansvar och
befogenheter är definierade
och kommunicerade inom
organisationen.

5

Tydligt och pedagogiskt upplagt.

5.5
Ansvar,
befogenhet och
kommunikation.

Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

Kvalitetsmål
5
4
3
2
1

Ansvar och
befogenhet

a)

0

b)

Krav

Grad Kommentar

5.5.2
Ledningens
representant.

Högsta ledningen ska utse en
medlem av organisationens ledning
som oavsett annat ansvar ska ha
ansvar och befogenhet som
innefattar att

a)

Säkerställa att de processer som
erfordras
för
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Uppnås genom att a-c uppfylls.

2

Underhållning är bristfällig.
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kvalitetsledningssystemet
upprättas, införs och underhålls,
b)

Till högsta ledningen rapportera om
kvalitetsledningssystemets funktion
och behov av förbättring och

3

Görs i samband
genomgång.

c)

Säkerställa att medvetenheten om
kundkrav
befrämjas
i
hela
organisationen.

3

Medvetenhet finns inom respektive
avdelning.

5.5.3
Intern Högsta ledningen ska säkerställa att
kommunikation. lämpliga processer upprättas för
kommunikation
inom
organisationen
och
att
kommunikation sker i fråga om
kvalitetsledningssystemets
funktion.

5

Tydligt
mejlsystem
och
även
kommunikation på COMPIS är
tillgängligt.

Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
3
2
1

Intern
kommunikation

b)

0

c)
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med

ledningens
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En justering i numreringen har gjorts för att kunna sammanställa hela avsnittet ledningens
genomgång i ett och samma diagram. Det som skiljer mot standarden är punkterna under 5.6.3
som nu heter h – j istället för a-c.

Krav

Grad Kommentar

5.6
Ledningens
genomgång.
5.6.1
Allmänt.

Högsta ledningen ska gå igenom
organisationens ledningssystem för
kvalitet med planerade intervall för
att säkerställa systemets fortlöpande
lämplighet, tillräcklighet och verkan.
Genomgången
ska
innefatta
bedömning av möjligheter till
förbättring och bedömning av
behovet
av
ändringar
i
kvalitetsledningssystemet, inklusive
kvalitetspolicy och kvalitetsmål.
Dokumentation från ledningens
genomgångar ska bevaras (se 4.2.4).

4

5.6.2
Underlag för ledningens genomgång
Underlag
ska innefatta information om:
för
genomgång.

Finns en upprättad rutin för detta.

Uppnås genom att a-g uppfylls.

a)

Resultat av revisioner,

3

Är ett underlag till genomgången.

b)

Kundreaktioner,

2

Benämns inget om kundreaktioner i
genomgången, däremot ska en mall tas fram
angående kundundersökningar.

c)

Processers prestanda och produkters
överensstämmelse med ställda krav,

5

Detta beskrivs tydligt.

d)

Status hos förebyggande
korrigerande åtgärder,

och

2

Delvis beskrivet kan utvecklas mer för att
tydliggöra vad som verkligen gäller.

e)

Uppföljning av åtgärder beslutade
vid
ledningens
tidigare
genomgångar,

2

Uppföljning sker, kan förtydligas och
struktureras bättre.

f)

Förändringar som skulle kunna
påverka kvalitetsledningssystemet
och

3

Förändringar beskrivs samt med en viss
analys av det.

g)

Rekommendationer
förbättringar.

1

Inga rekommendationer till förbättringar
tas upp.

till
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5.6.3
Resultaten
från
ledningens
Resultat av genomgång ska innefatta beslut och
genomgång. åtgärder som rör:

Uppnås genom att h-j uppfylls.

h)

Förbättring
av
verkan
hos
kvalitetsledningssystemet och dess
processer,

2

Det finns beslut om
kvalitetsledningssystemet
åtgärder ta tas upp.

i)

Förbättring av produkt med hänsyn
till kunders krav och

4

Företaget jobbar aktivt med att tillgodose
kundernas krav och blir en naturlig del i det
dagliga arbetet. Kan tydliggöras i
dokument.

j)

Behov av resurser.

1

Hur resurser ska hanteras nämns inget om.

Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

Allmänt
j)

a)

5
4
3

i)

b)

2
1
0

h)

c)

g)

d)
f)
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e)

att förbättra
men
inga
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Klausul 6. – Hantering av resurser

Krav

Grad Kommentar

6.1
Organisationen ska fastställa
Tillhandahållande behovet av och tillhandahålla de
av resurser.
resurser som erfordras för att:

Uppnås genom att a-b uppfylls.

a)

Upprätta
och
underhålla
kvalitetsledningssystemet och att
ständigt förbättra dess verkan och

3

Resurser för att underhålla och att
ständigt
förbättra
kvalitetsledningssystemet
finns.
Däremot används de inte på bästa
möjliga sätt.

b)

Öka kundtillfredsställelsen genom
att uppfylla kunders krav.

5

Resurser läggs definitivt på detta.

Personal som utför arbete som
påverkar överensstämmelse med
krav på produkt ska vara
kompetent, baserat på lämplig
teoretisk och praktisk utbildning,
färdigheter och erfarenhet.

3

Vid rekrytering säkerställs detta.

6.2
Personalresurser.
6.2.1 Allmänt.

Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
3
2
1
0

6.2.1 Allmänt

b)
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Krav

Grad Kommentar

6.2.2
Organisationen ska:
Kompetens,
praktisk
utbildning
och
medvetenhet.

Uppnås genom att a-e uppfylls.

a)

Fastställa krav på kompetens för de
medarbetare som utför arbete som
påverkar överensstämmelse med
krav på produkt,

3

Arbetsbeskrivningar finns i handböcker
inom varje process där ansvar tydliggörs.
Vilka kompetenskrav som behövs för varje
process är inte tydligt.

b)

När så är tillämpligt genomföra
praktisk utbildning eller vidta Andra
åtgärder för att uppnå den
nödvändiga kompetensen,

2

Utbildningsplaner
för
medarbetarna
fastställs via personligt utvecklingssamtal.
Dåligt dokumenterat. Uppföljning sker
inte.

c)

Utvärdera verkan av de vidtagna
åtgärderna,

1

Företaget har ingen uppföljning angående
kompetens, praktiskt utbildning eller
medvetenhet graden i företaget.

d)

Säkerställa att medarbetarna är
medvetna om relevansen och
betydelsen av egna aktiviteter och
hur de själva bidrar till att
kvalitetsmålen uppnås och

3

Medarbetarna känner till kvalitetsmålen i
viss grad. Däremot finns det inget
systematiskt arbetssätt hur betydelsen av
egna aktiviteter bidrar till uppfyllnad av
mål.

e)

Bevara tillämplig dokumentation
över teoretisk och praktisk
utbildning,
färdigheter
och
erfarenhet (se 4.2.4).

3

Det finns ett tydligt sätt att dokumentera
detta.

Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
3
2

e)

b)

1
0

d)

c)
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Krav

Grad Kommentar

6.3 Infrastruktur.

Organisationen ska fastställa
behovet av, tillhandahålla och
underhålla den infrastruktur som
erfordras
för
att
uppnå
överensstämmelse med krav på
produkt. Infrastrukturen innefattar
i tillämplig omfattning:

a)

Byggnader, arbetsutrymme och
tillhörande försörjningssystem,

5

b)

Utrustning (både hårdvara och
mjukvara) och

3

c)

Stödtjänster (inom områden som
transporter, kommunikation eller
informationssystem).

5

(Egen IT - support avdelning), samt
andra bra stödtjänster.

6.4
Organisationen ska fastställa och
Verksamhetsmiljö. styra den verksamhetsmiljö som
erfordras för att åstadkomma
överensstämmelse med krav på
produkt.

5

Mycket bra arbetsklimat.

Utmärkt

Enligt krav

Uppnås genom att a-c uppfylls.

Mycket bra arbetsklimat.

Uppnått

a)
5
4
3
2
1

6.4 Verksamhetsmiljö

b)

0

c)
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klausul 7. Produktframtagning.
Flera av kraven i denna klausul tillämpas inte organisationen på grund av deras affärsmodell
och därför redovisas bara de krav som tillämpas.

Krav

Grad Kommentar

7.2
Kundanknutna
processer.
7.2.1
Organisationen ska fastställa:
Fastställande av
produktanknutna
krav.

Uppnås genom att a-d uppfylls.

a)

De krav som specificeras av
kunden, inklusive krav avseende
leverans och aktiviteter efter
leverans,

3

Tydliga kundkrav finns samt handbok för
kundvård är etablerad. Däremot kan
kundkraven dokumenteras bättre.

b)

Krav som inte angetts av kunden
men som är nödvändiga med
hänsyn till specificerad eller
avsedd användning där den är
känd,

3

Tydliga nödvändiga krav finns samt
handbok för kundvård är etablerad.
Däremot kan kundkraven dokumenteras
bättre.

c)

Författningskrav tillämpliga på
produkten och

3

Tydliga författningskrav finns samt
handbok för kundvård är etablerad.
Däremot kan kundkraven dokumenteras
bättre.

d)

De
ytterligare
krav
som
organisationen har fastlagt är
nödvändiga.

3

Tydliga kundkrav finns samt handbok för
kundvård är etablerad. Däremot kan
kundkraven dokumenteras bättre.
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Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
3
2
1

d)

b)

0

c)

Krav

Grad Kommentar

7.2.2
Genomgång av
produktanknutna
krav.

Organisationen ska gå igenom de
krav som hänför sig till
produkten. Denna genomgång ska
utföras innan organisationen gör
ett åtagande att tillhandahålla en
produkt till kunden (t.ex. genom
att lämna ett anbud, att acceptera
ett kontrakt eller en order, att
acceptera ändringar i kontrakt
eller order). Genomgången ska
säkerställa att:

a)

Krav på produkt är definierade,

5

Finns en tydlig genomgång.

b)

Krav i kontrakt eller order som
skiljer sig från tidigare uttryckta
krav klarläggs och behandlas och

5

Finns en tydlig genomgång.

c)

Organisationen har förmåga att
uppfylla definierade krav.

5

Finns en tydlig genomgång.
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Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
3
2
1
0

c)

b)

Krav

Grad Kommentar

7.2.3
Kommunikation
med kund.

Organisationen ska fastställa och
införa ett väl fungerande sätt för
kommunikation
med
kunder
avseende

Uppnås genom att a-c uppfylls.

a)

Produktinformation,

5

Säljarna har
produkterna.

b)

Förfrågningar, kontrakt eller order,
inklusive ändringar och

5

Rutiner/mallar etc. finns tillgängligt för
detta.

c)

Kundreaktioner,
klagomål från kund.

5

Hanteras
mycket
avvikelsehanteringen.

inklusive

Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
3
2
1
0

c)

b)

Krav

Grad Kommentar
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7.4 Inköp.
7.4.1
Inköpsprocessen.

Organisationen ska säkerställa att
inköpt
produkt
uppfyller
specificerade krav. Arten och
omfattningen av styrning av
leverantören och den inköpta
produkten ska anpassas till den
inverkan den inköpta produkten
har
på
efterföljande
produktframtagning eller på
slutprodukten.

2

Rutin finns för inköp av ny artikel.
Nämns inget om hur artikeln uppfyller
specificerade krav.

7.4.1
Inköpsprocessen.

Organisationen ska bedöma och
välja leverantörer baserat på
deras förmåga att leverera
produkter som svarar mot
organisationens krav. Kriterier
för val och bedömning samt
förnyad
bedömning
ska
fastläggas. Dokumentation över
resultaten av bedömningarna
samt över nödvändiga åtgärder
till följd av dessa ska bevaras (se
4.2.4).

2

Testversioner
av
leverantörsbevaknings dokument är
upplagda.

7.4.2
Inköpsinformation.

Inköpsinformation
ska
specificera den produkt som ska
köpas och ska i tillämpliga delar
innefatta:

a)

Krav för godkännande av
produkt, rutiner, processer och
utrustning,

5

Godkännande från leverantör och
kund.

b)

Krav på kvalifikationer
personal och

för

2

Prestationskriterier är upprättade.

c)

Krav på ledningssystem för
kvalitet.

3

Kunden
styr.
kravbilden.

7.4.3 Verifiering av Organisationen ska upprätta och
inköpt produkt.
införa den kontroll eller de andra
aktiviteter som erfordras för att
säkerställa att inköpt produkt
uppfyller
specificerade
inköpskrav.
I
de
fall
organisationen eller dess kund
ämnar utföra verifiering hos en
leverantör ska organisationen i
inköpsinformationen ange hur en
sådan verifiering och ett sådant
frisläppande av produkten ska
utföras.

3

Utlagd process till leverantör och kund.
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Kunden

sätter
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Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

7.4.1
Inköpsprocessen
5
4

7.4.3 Verifiering av
inköpt produkt

7.4.1
Inköpsprocessen

3
2
1
0

c)

a)

b)

Krav

Grad Kommentar

7.5.1
Styrning
av
produktion
av varor
och
utförande
av tjänster.

Organisationen ska planera och
genomföra produktion av varor och
utförande av tjänster under styrda
förhållanden. Detta ska innefatta i
tillämpliga delar att:

a)

Ha information tillgänglig
specificerar
egenskaperna
produkten,

som
hos

5

Kunden styr. Kunden sätter kravbilden.

b)

Hålla arbetsinstruktioner tillgängliga
där så är nödvändigt,

5

Arbetshandböcker finns tillgängliga i
kvalitetsledningssystemet.
Finns
även
tillgänglig även där det är nödvändigt.

c)

Använda lämplig utrustning,

4

Utrustning som är nödvändig används väl.

d)

Ha tillgång till och använda
utrustning för övervakning och
mätning,

3

Verktyg finns tillgängliga.

e)

Genomföra
mätning samt

och

1

Finns inget fastställt i nuläget.

f)

Genomföra
aktiviteter
för
frisläppning av produkt, leverans och
aktiviteter efter leverans.

3

Utbildningsmatris för frisläppning
produkt/artikel är upprättad.

övervakning
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Uppnås genom att a-f uppfylls.

av
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Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4

f)

b)

3
2
1
0

e)

c)

d)

Krav

Grad Kommentar

7.5.4
Kundens Organisationen
ska
iaktta
egendom.
varsamhet med kundens egendom
när den är under organisationens
uppsikt eller används av
organisationen. Organisationen
ska identifiera, verifiera, skydda
och svara för säkerheten för kund
ägd egendom som tillhandahållits
för användning eller för att ingå i
produkten. Om något som tillhör
kunden förloras, skadas eller
befinns vara olämpligt för
användning, ska organisationen
rapportera det till kunden och
bevara dokumentation över detta
(se 4.2.4).

3

Dokumentationen kan tydliggöras.

7.5.5 Bevarande av Organisationen
ska
bevara
produktegenskaper. produktegenskaper under interna
processer och vid leverans till
avsedd mottagare för att

3

Dokumentationen kan tydliggöras
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vidmakthålla överensstämmelse
med krav. Bevarande av
produktegenskaper
ska
i
tillämplig utsträckning innefatta
identifiering,
hantering,
packning, förvaring och skydd.
Bevarande av produktegenskaper
ska också tillämpas på ingående
delar av en produkt.
7.6 Behandling av Organisationen ska fastställa
övervaknings- och vilken övervakning och vilka
mätutrustning.
mätningar som ska utföras och
vilken
övervaknings
och
mätutrustning som erfordras för
att kunna bevisa att produkten
överensstämmer med fastlagda
krav. Organisationen ska upprätta
processer för att säkerställa att
övervakning och mätning kan
utföras och blir utförd på ett
sådant
sätt
som
står
i
överensstämmelse med kraven på
övervakning och mätning. Där
det är nödvändigt att säkerställa
korrekta
resultat
ska
mätutrustning:

Uppnås genom att a-e uppfylls.

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
dokumenteras (se 4.2.4),

3

Finns avtal med extern partner.

b)

Justeras eller omjusteras när så är
nödvändigt,

3

Finns avtal med extern partner.

c)

Ha identifikation för att fastställa
dess kalibreringsstatus,

3

Finns avtal med extern partner.

d)

Skyddas mot justeringar som
skulle göra mätresultaten ogiltiga
och

3

Finns avtal med extern partner.

e)

Skyddas mot skada eller
försämring under hantering,
underhåll och förvaring.

3

Finns avtal med extern partner.
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Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

7.5.4 Kundens
egendom
5
4

e)

7.5.5 Bevarande av
produktegenskaper

3
2
1
0

d)

a)

c)
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Klausul 8. Mätning, analys och förbättring.

Krav

Grad Kommentar

8.1 Allmänt.

Organisationen ska planera och
införa
de
processer
för
övervakning, mätning, analys
och förbättring som erfordras för
att:

Uppnås genom att a-c uppfylls.

a)

Visa överensstämmelse med krav
på produkt,

3

Rutiner finns för detta.

b)

Säkerställa att ledningssystemet
för kvalitet uppfyller gällande
krav och

2

Sker till en viss grad, dock är det
mycket som saknas.

c)

Ständigt
förbättra
kvalitetsledningssystemets
funktion.

2

Det står i kvalitetspolicyn att
företaget ska ständigt förbättra
kvalitetsledningssystemet, dock syns
inga tydliga resultat av detta.

8.2.1
Som ett av måtten på
Kundtillfredsställelse. kvalitetsledningssystemets
funktion ska organisationen
skaffa sig information över
kunders uppfattning om huruvida
organisationen har uppfyllt
kundkraven eller inte. Metoder
för att erhålla och utnyttja sådan
information ska fastläggas.

5

Tydlig process är upprättad.

8.2 Övervakning och
mätning.
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Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
3
2
1

8.2.1
Kundtillfredsställelse

b)

0

c)

Krav

Grad Kommentar

8.2.2 Intern
revision.

Uppnås genom att a-b uppfylls.

a)

Överensstämmer med vad som
planerats (se 7.1), med kraven i denna
standard och med de krav som ingår i
kvalitetsledningssystemet och som
organisationen fastställt och

2

Interna revisioner görs, dock tvetydigt vad
den interna revisionen säkerställer.

b)

Har införts och underhållits på ett
ändamålsenligt sätt.

2

Interna revisioner görs, underhållningen
åsidosatt.

8.2.3
Övervakning
och mätning
av processer.

Organisationen ska använda lämpliga
metoder för att övervaka och, när så
är tillämpligt, mäta de processer som
omfattas
av
kvalitetsledningssystemet.
Dessa
metoder ska visa processernas
förmåga att åstadkomma planerade
resultat. När planerade resultat inte
uppnås, ska korrigeringar och
korrigerande åtgärder vidtas på
lämpligt sätt.

2

Alla processer mäts inte och tvetydighet
om hur korrigeringar ska åtgärdas.

8.2.4
Övervakning
och mätning
av produkt.

Organisationen ska övervaka och
mäta egenskaperna hos produkten för
att verifiera att kraven på produkten
har uppfyllts. Detta ska göras vid
lämpliga
stadier
under
produktframtagningsprocessen enligt
vad som planerats (se 7.1). Bevis på

3

Sker hos leverantörer.
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överensstämmelse
med
acceptanskriterier ska bevaras.

Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
3
2
1

8.2.4 Övervakning
och mätning av
produkt

b)

0

8.2.3 Övervakning
och mätning av
processer

Krav

Grad

Kommentar

8.3
Behandling
av
avvikande
produkter.

Organisationen ska säkerställa att
produkt som inte uppfyller ställda
krav identifieras och styrs för att
förhindra oavsiktlig användning
eller leverans. En dokumenterad
rutin ska upprättas som fastlägger
styrningen av, samt ansvar och
befogenheter för hantering av
avvikande produkter. När så är
tillämpligt
ska
organisationen
behandla avvikande produkt på ett
eller flera av följande sätt:

a)

Genom att vidta åtgärd för att
eliminera den upptäckta avvikelsen,

3

Avvikelserna hanteras.

b)

Genom att godkänna att produkten
används, frisläpps eller accepteras
under dispens från behörig instans, i
tillämpliga fall från kunden,

3

Avvikelsehantering säkerställer detta.

c)

Genom att vidta åtgärd som hindrar
att den används eller tillämpas på det
sätt som ursprungligen avsetts,

3

Avvikelsehantering säkerställer detta.

d)

Genom att vidta lämplig åtgärd med
hänsyn till de verkliga eller tänkbara
konsekvenserna av avvikelsen när

3

Avvikelsehantering säkerställer detta.
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Uppnås genom att a-d uppfylls.

Bilagor
avvikande produkt upptäcks efter
det att den har levererats eller har
börjat användas.

Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
3
2
1

d)

b)

0

c)

Krav

Grad Kommentar

8.4 Analys Organisationen ska fastställa, samla
av
och analysera relevant information
information. för
att
visa
om
kvalitetsledningssystemet
är
lämpligt och hur det fungerar.
Informationen ska också användas
för att fastställa var ständiga
förbättringar
av
kvalitetsledningssystemet kan göras.
Detta ska innefatta information som
erhålls från övervakning och
mätning liksom från andra relevanta
källor. Analysen ska ge information
om:

Uppnås genom att a-d uppfylls.

a)

Kundtillfredsställelse (se 8.2.1),

4

b)

Överensstämmelse med krav på
produkt (se 8.2.4),

3
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Genomförs med en kundundersökning.

Bilagor
c)

Egenskaper och trender hos
processer och produkter, inklusive
möjligheter
till
förebyggande
åtgärder (se 8.2.3 och 8.2.4) och

2

Görs sporadiskt. Ingen rutin är upprättad
för hur och när detta ska genomföras.

d)

Leverantörer (se 7.4).

2

Delvis dokumentation om leverantörerna
finns tillgängliga.

Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
3
2
1

d)

b)

0

c)

Krav

Grad

Kommentar

8.5
Förbättring.
8.5.1 Ständig Organisationen
ska
ständigt
förbättring.
förbättra kvalitetsledningssystemet
med hjälp av kvalitetspolicy,
kvalitetsmål, resultat av revision,
analys av information, korrigerande
och förebyggande åtgärder samt
ledningens genomgång.
8.5.2
Korrigerande
åtgärder.

Organisationen ska vidta åtgärder
för att eliminera orsakerna till
avvikelser i avsikt att förhindra
upprepande. Korrigerande åtgärder
ska stå i proportion till
konsekvenserna av de påträffade
avvikelserna. En dokumenterad
rutin ska upprättas som anger krav
för att:
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2

Det är mycket som saknas i nuläget. Finns
framför allt inga rutiner/arbetssätt för
detta.

Uppnås genom att a-f uppfylls.

Bilagor
a)

Granska avvikelser (innefattande
kundklagomål),

2

Avvikelsehanteringen finns tillgänglig.
Granskas inte.

b)

Fastställa orsakerna till avvikelser,

3

Rutin är upprättat för detta.

c)

Utvärdera behovet av åtgärder för att
säkerställa att avvikelser inte
uppkommer på nytt,

3

Rutin är upprättat för detta.

d)

Fastställa och vidta nödvändiga
korrigerande åtgärder,

3

Rutin är upprättat för detta.

e)

Dokumentera resultaten av vidtagna
åtgärder (se 4.2.4) och

3

Åtgärderna dokumenteras.

f)

Granska
hur
verkningsfulla
genomförda korrigerande åtgärder
har varit.

2

Mäts delvis via kvalitetsmålen. Ett bättre
arbetssätt är nödvändigt.

Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

8.5.1 Ständig
förbättring
5
4

f)

a)

3
2
1
0

e)

b)

d)

Krav

c)

Grad Kommentar

8.5.3
Organisationen
ska
fastställa
Förebyggande åtgärder för att eliminera orsakerna
åtgärder.
till tänkbara avvikelser i avsikt att
förhindra att de uppkommer.
Förebyggande åtgärder ska stå i
proportion till konsekvenserna av
de tänkbara problemen. En
dokumenterad rutin ska upprättas
som anger krav för att:
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Uppnås genom att a-e uppfylls.

Bilagor
a)

Fastställa vilka avvikelser som kan
tänkas uppkomma och deras
orsaker,

3

Månadsvisuppföljning med kundsupport.

b)

Utvärdera behovet av åtgärder för
att hindra uppkomst av avvikelser,

2

Görs när avvikelse uppstår.

c)

Fastställa och vidta nödvändiga
förebyggande åtgärder,

2

Detta görs delvis i avvikelsehanteringen.
Initiativ utöver det görs inte.

d)

Dokumentera
resultaten
av
vidtagna åtgärder (se 4.2.4) och

2

Detta görs delvis i avvikelsehanteringen,
resultaten av åtgärderna kan tydliggöras.

e)

Granska
hur
verkningsfulla
vidtagna förebyggande åtgärder har
varit.

1

Finns inget fastställt i nuläget.

Utmärkt

Enligt krav

Uppnått

a)
5
4
3
2

e)

b)

1
0

d)

c)
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8.3 Bilaga 3 – Sammanfattning av samtal
Samtal med logistik och kvalitetsansvarig genomfördes tidigt i nulägesanalysen. Detta gjordes
för att öka förståelsen om hur nuläget av deras standard ISO9001:2008 såg ut. Dialogen berörde
allmänna frågor om kvalitetsledningssystemet där kvalitetschefen fritt fick förklara hur de
jobbade i dagsläget. Under samtalet ställdes sporadiska frågor för att öka förståelsen ytterligare.
Det viktigaste som noterades under dialogen var att chefen nämnde att han inte såg någon nytta
med att ha ett kvalitetsledningssystem, och kunde inte finna någon koppling till det vardagliga
arbetet. Exempelvis fanns funderingar kring vad en processkarta på intranätet tillförde
verksamheten. Utifrån detta perspektiv gjordes inga aktiva åtgärder för att utveckla eller
förbättra kvalitetsledningssystemet och nyttan med att göra det är inte identifierad. Det berodde
delvis på att kvalitetschefen sitter som ansvarig för logistik och kvalitet för flera bolag inom
koncernen, vilket gör att han måste prioritera sin tid. Citerar: ”Min uppgift är att hålla
kvalitetsledningssystemet flytande” Citatet gav en inblick i hur synsättet är angående
ledningssystemets betydelse. En naturlig fråga som ställdes efter det var om Vd:n kunde
tillhandahålla resurser till kvalitetschefen för att säkerställa kvalitetsledningssystemets
effektivitet, vilket inte skulle vara några problem. Därmed säkerställdes de att det fanns resurser
för att öka effektiviteten i ledningssystemet.
Även information om relationen mellan kvalitetschefen och deras revisor som certifierar
företaget enligt standarden diskuterades. Slutsatsen som ansvarig drog av detta, var att den goda
relationen mellan dem gjorde att företaget blev certifierat gång efter gång, trots att båda parter
vet med sig att det brister i många krav.
En snabb genomgång av deras kvalitetsledningssystem som återfanns via intranätet (COMPIS)
gicks igenom och diskuterades. Kvalitetschefen visade var information kunde hittas och hur de
arbetade med kvalitetsledningssystemet i COMPIS. Det anmärkningsvärda var att han
påpekade att strukturen var bristfällig och hänvisade till bolaget Automatic:s intranät (NAVET)
där han menade att strukturen var bättre. Vilket snabbt kunde säkerställas. Det berodde på att
en heltidstjänst som har ansvar för kvalitetsfrågor i bolaget tillhandahålls och därmed jobbar
företaget aktivt med sitt kvalitetsledningssystem.
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8.4 Bilaga 4 – Kvalitetsledningens
medarbetarnas delaktighet

mognadsnivå

&

Tabell 14 visar vilka resultat som har jämförts för att säkerställa nuläget under kritiska/viktiga
aspekten ”kvalitetsledningens mognadsnivå & medarbetarnas delaktighet” enligt Poksinska[8].
Tabellerna har jämförts kolumnvis och skillnader samt likheter har identifierats.
Samtal
· Ansvarig för flera områden,
vilket gör att syftet blir att hålla
ledningssystemet flytande.
· Resurser finns att tillgå för att
förbättra kvalitetssystemets
effektivitet, inget görs.
· Inga aktiva åtgärder görs för att
förbättra
kvalitetsledningssytemet.
· Uppbyggnad av
kvalitetsledningssystemet är
bristfällig i COMPIS.
· Goda relationen med revisorn.

Enkätundersökning

Model för egenbedömning

· Känner du till företagets mål och
kvalitetspolicy?

· 5.5 Ansvar, befogenhet och
kommunikation

· Hur väl känner du till ISO9001?

· 5.5.2 Ledningens representant.

· Hur väl insatt är du i
ISO9001:2008?

· 6.1 Tillhandahållande av resurser.

· Hur väl känner du till en metodik
som är känd som "Plan – Do – Check
– Act" (PDCA)?
· Hur väl insatt är du i företagets
kvalitetsledningssystem?
· Tycker du att ledningen ger dig rätt
förutsättningar för att jobba med
kvalitetsledningssystemet?
· Hur engagerad är du i att utveckla
företaget?
· Vad är syftet med ISO9001?
· Hur väl känner du till ISO9001:2008
och dess 8 principer?
· Vet du vilka dessa 8 principer är?
Nämn de du kan.
· Är ISO9001 ett
?
· Vad är ett
?
· Hur väl känner du till en metodik
som är känd som "Plan – Do – Check
– Act" (PDCA)?
· Vet du att COMPIS innehåller ett
kvalitetsledningssystem?
· Har du någon användning för
kvalitetsledningssystemet som finns
på COMPIS? Beskriv:
· Hur ofta använder du
kvalitetsledningssystemet i COMPIS?
· Om du söker efter information i
kvalitetsledningssystemet, hur lätt
hittar du det du söker?
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· 6.2 Personalresurser.
· 6.2.2 Kompetens, praktisk
utbildning och medvetenhet.
· 4.1 Allmänna krav.
· 4.2.1 Allmänt.
· 4.2.2 Kvalitetsmanual.
·7.4.1 Inköpsprocessen.
· 7.5.1 Styrning av produktion av
varor och utförande av tjänster.
· 8.1 Allmänt.
· 8.2.2 Intern revision.
· 8.2.3 Övervakning och mätning av
processer.
· 8.4 Analys av information.
· 8.5.1 Ständig förbättring.
· 8.5.2 Korrigerande åtgärder.
· 8.5.3 Förebyggande åtgärder.

· Hur gör du om du inte hittar den
sökta informationen i
kvalitetsledningssystemet?
· Upplever du att informationen som
finns i kvalitetsledningssystemet i
COMPIS är bristfällig?
· Om du hittar bristfällig information
i kvalitetsledningssystemet, vad gör
du då?
· Om Nej, vad tycker du fattas i
kvalitetsledningssystemet?
Tabell 14 – Visar vilka aspekter som har jämförts för att komma fram till nuläget gällande
kvalitetsledningens mognadsnivå & medarbetarnas delaktighet.
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8.5 Bilaga 5 – Företagets drivkraft
Tabell 15 visar vilka resultat som har jämförts för att säkerställa nuläget under kritiska/viktiga
aspekten ”Företagets drivkraft” enligt Poksinska[8]. Tabellerna har jämförts kolumnvis och
skillnader samt likheter har identifierats.

Samtal

Enkätundersökning

Model för egenbedömning

· Ser ingen nytta med
kvalitetsledningssystemet,
vad tillför en processkarta
till organisationen?

· Hur väl känner du till att en ny ISO9001-standard är
tillgänglig?

· 5.1 Ledningens åtagande.

· Hur väl känner du till att företaget måste/ska gå över till
den nya standarden senast 23 september 2018?

· 5.2 Kundfokus.

· Tycker du att det är viktigt att vara ISO-certifierad?
Varför?

· 5.3 Kvalitetspolicy.

· Tycker du det är viktigt att ha ett fungerande och aktivt
kvalitetsledningssystem? Varför?

· 5.4.1 Kvalitetsmål.

· Tycker du att kvalitetsledningssystemet som finns på
COMPIS är komplett?

·
5.6
genomgång.

· Hur upplever du företagets kvalitetsledningsarbete?

· 5.6.3
Resultat
genomgång

· Hur väl upplever du att kvalitetsledningssystemet
genomsyrar företaget?
· Hur väl tycker du att ledningen är aktiv med
kvalitetsledningssystemet?
Tabell 15 - Visar vilka aspekter som har jämförts för att komma fram till nuläget gällande
företagets drivkraft.
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