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Sammanfattning 

 

Den reviderade versionen av standarden för kvalitetsledningssystem, ISO 9001, publicerades i september 2015. 

Tidigare forskning visar att flera undersökningar har funnit en positiv inverkan av ISO 9001 medan andra studier inte 

kunnat fastställa detta resultat. Syftet med studien var att undersöka de främsta förändringarna i reviderade ISO 9001 

som uppfattades möta företags och organisationers interna kunders behov.  

En kvalitativ undersökning genomfördes i form av intervjuer med tio respondenter. Resultatet av intervjuerna visade 

att standarden ansågs ge förutsättningar för att kunna bygga ett kvalitetsledningssystem som är anpassat till behoven 

i organisationen. I den reviderade standarden har ledningen ett tydligare ansvar för kvalitetsledningssystemet vilket 

är den förändring som främst uppfattades möta de interna behoven. Studiens resultat är ett bidrag till företag och 

organisationer som önskar öka sin kunskap om vilken kundnytta ISO 9001:2015 kan bidra med till de interna 

kunderna. 

 

Nyckelord: kvalitetsarbete, kvalitetsledningssystem, intern kundnöjdhet, ISO 9001, offensiv kvalitetsutveckling, 

hörnstensmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary in English  
The revised version of the standard for quality management, ISO 9001, was published in September 2015. Previous 

research has shown that several studies have found a positive effect of the standard while other studies have not been 

able to determine this result. The aim of the study was to examine if the main changes in the revised ISO 9001 was 

perceived to meet companies and organizations internal customers needs. 
 
A qualitative study was conducted in the form of interviews with ten respondents. The result of the interviews 

showed that the standard was considered to provide the conditions to build a quality management system that is 

tailored to the needs of the organization. In the revised standard, management has a clear responsibility for the 

quality management system which was the change that was primarily conceived to meet the internal needs. 
The results of the study are a contribution to companies and organizations that wish to increase their knowledge 

about the customer benefits which ISO 9001: 2015 may contribute to the internal customers. 
 
Keywords: Quality management, quality management system, internal customer satisfaction,  ISO 9001, Total 

Quality Management (TQM).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
 

Detta examensarbete är den avslutande delen av Magisterutbildningen i Kvalitets- och 

ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet. 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Christer Hedlund för intressanta diskussioner och 

relevant och träffsäker feedback. 

Vi vill också givetvis rikta ett stort tack till alla tio respondenter som tog sig tid för att besvara 

våra frågor, utan er medverkan hade denna uppsats aldrig kommit till. 

  

Att skriva denna uppsats har verkligen varit en “resa” med svängar och uppförsbackar men också 

otroligt lärorikt och roligt. Under arbetet med uppsatsen har vi lyckats att knyta ihop säcken av 

det vi lärt oss under dessa två år på magisterprogrammet. Vi vill därför även rikta ett stort tack till 

våra andra lärare och studiekamrater för intressanta diskussioner och utbyte av erfarenheter. 

  

I maj 2016 

  

Maria Mogyoro 

Stockholm 

 

Rebecka Eurenius 

Sundsvall 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inledning 
1. Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Problemformulering ............................................................................................................... 3 

1.2 Syfte ....................................................................................................................................... 4 

1.3 Frågeställningar...................................................................................................................... 4 

1.4 Avgränsningar: ....................................................................................................................... 4 

1.5 Begreppslista .......................................................................................................................... 5 

2. Teori ............................................................................................................................................. 6 

2.1 Kvalitet ................................................................................................................................... 6 

2.1.1 Offensiv kvalitetsutveckling ........................................................................................... 6 

2.2 Hörnstensmodellen ................................................................................................................ 7 

2.2.1 Sätt kunderna i fokus ...................................................................................................... 7 

2.2.2 Utveckla ett engagerat ledarskap .................................................................................... 8 

2.2.3 Skapa förutsättningar för delaktighet .............................................................................. 9 

2.2.4 Basera beslut på fakta ................................................................................................... 10 

2.2.5 Arbeta ständigt med förbättringar ................................................................................. 11 

2.2.6 Arbeta med processer .................................................................................................... 12 

2.3 Standarder ............................................................................................................................ 12 

2.3.1 Ledningssystem............................................................................................................. 13 

2.3.2 Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 ............................................................................ 13 

3. Metod ......................................................................................................................................... 16 

3. 1 Författarnas förförståelse .................................................................................................... 16 

3.2 Forskningsstrategi ................................................................................................................ 16 

3.3 Vetenskapligt förhållningssätt ............................................................................................. 17 

3.4 Vetenskapligt perspektiv ...................................................................................................... 17 

3.5 Ansats ................................................................................................................................... 18 

3.6 Validitet och reliabilitet ....................................................................................................... 19 



 

 

3.7  Urval ................................................................................................................................... 19 

3.7.1 Bortfall .......................................................................................................................... 21 

3.8 Datainsamling ...................................................................................................................... 21 

3.8.1 Tillvägagångssätt vid artikelsök ................................................................................... 21 

3.8.2 Kvalitativ intervju ......................................................................................................... 21 

3.8.3 Direkta intervjuer och telefonintervjuer........................................................................ 22 

3.8.4 Etiska principer ............................................................................................................. 23 

3.8.5 Transkribering ............................................................................................................... 23 

3.9 Analysmetod ........................................................................................................................ 24 

4. Resultat och analys .................................................................................................................... 25 

4.1 Intervjuade respondenter ...................................................................................................... 25 

4.2 Sätt kunderna i centrum ....................................................................................................... 26 

4.3 Utveckla ett engagerat ledarskap ......................................................................................... 28 

4.4 Skapa förutsättningar för delaktighet ................................................................................... 30 

4.5 Basera beslut på fakta .......................................................................................................... 32 

4.6 Arbeta ständigt med förbättringar ........................................................................................ 32 

4.7 Arbeta med processer ........................................................................................................... 34 

5. Slutsats ....................................................................................................................................... 36 

5.1 Ledningen ............................................................................................................................ 36 

5.2 Medarbetarna ....................................................................................................................... 37 

5.3 Rekommendationer .............................................................................................................. 37 

6. Diskussion .................................................................................................................................. 39 

6.1 Resultatdiskussion................................................................................................................ 39 

6.2 Metoddiskussion .................................................................................................................. 40 

6.2.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet .................................................................. 40 

6.2.2 Bortfall .......................................................................................................................... 41 

6.2.3 Etikdiskussion ............................................................................................................... 41 



 

 

6.2.4 Fortsatt forskning .......................................................................................................... 41 

7. Referenser .................................................................................................................................. 42 

Bilagor............................................................................................................................................ 48 

Bilaga A ISO Intervjuguide ....................................................................................................... 48 

Bilaga B Intervjuguide Certifieringsorgan ................................................................................. 49 

Bilaga C E-post till certifierade företag ..................................................................................... 50 

Bilaga D E-post till certifieringsorgan ....................................................................................... 52 

Bilaga E Information om ISO 9001 ........................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Inledning 
I detta kapitel presenteras en bakgrund med efterföljande problemdiskussion samt 

examensarbetets syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med avgränsningar och 

begreppsdefinitioner.  

 

Förändringstakten i samhället ökar (Sörqvist, 2004) och miljön som företag verkar i blir allt 

mer komplex. Sett till organisationens struktur och dess funktionsduglighet är en 

organisation till stora delar en spegling och ett resultat av den omvärld den verkar och 

verkat i. Organisationsformen är ändamålsenlig under en viss tid och situation. Om 

utveckling inte sker med omvärlden kommer dess relevans att avta. Ett behov av att hela 

tiden utveckla, förändra och förbättra sin verksamhet borde därmed vara en prioriterad 

fråga. Att arbeta fortare eller snabbare är inte lösningen, en organisation måste jobba 

smartare (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Idag bedriver de flesta företag någon form av verksamhetsutveckling och alla organisationer har 

ett sätt för att hantera olika funktioner och aktiviteter och se till att de fungerar tillsammans 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Det finns flera undersökningar som påvisar att företag som arbetar 

framgångsrikt med offensiv kvalitetsutveckling har en bättre utveckling, ändå misslyckas många 

organisationer (Bergman & Klefsjö, 2012). Enligt Harari (1993) så lyckas som allra mest endast 

en tredjedel av alla implementeringar av Total Quality Management (TQM). Det finns flera olika 

skäl till att organisationer misslyckas med implementering av offensiv kvalitetsutveckling i 

organisationen, det vanligaste är att man underskattar de resurser som behöver avsättas och den 

långsiktighet som behövs för att lyckas. En annan orsak är att ledningen inte är involverad och 

istället delegerar ansvaret (Bergman & Klefsjö, 2012). Turk et. al.  (2015) menar att anledningen 

att organisationer inte lyckas med ledningssystem ofta är sammankopplat med problem gällande 

implementeringen som ofta beror på bristfällig förståelse för tillvägagångssättet eller som hör 

ihop med bristande ledarskap. Andra anledningar är att ledningssystemet inte lyckas integreras i 

organisationen, dvs. det blir ett isolerat system som istället för att leda organisationen hjälper till 

att leda endast visa delar av organisationen som t.ex. kvalité eller säkerhet (Turk et al., 2015). 

Asif, De Bruijn, Douglas och Fisscher (2009) menar att för att lyckas med ett 

kvalitetsledningsprogram måste programmet vara i linje med företagets strategi och etablerat i 

organisationen. 

De flesta större organisationer har idag ett ledningssystem som hjälper och underlättar att på ett 

systematiskt sätt hantera olika delar av en verksamhet så som till exempel kvalité, säkerhet och 

miljö. Det vanligaste ledningssystemet är kvalitetsledningssystemet ISO 9001 (Ljungberg & 

Larsson, 2012). Ledningssystem har använts av organisationer under årtionden för att skapa 

värde och hjälpa organisationer att nå sina mål. Formella ledningssystem bestod i början ofta av 

en enkel pärm med rutiner och processkartor (Turk, Telekicherla, Pembery, Lone & Leyshon, 

2015). I mindre företag kan ett ledningssystem vara nästan helt informellt men när företaget 

växer, ökar också behovet av ett dokumenterat regelverk (Bergman & Klefsjö, 2012). Idag är 

systemen mer utvecklade, de finns inte bara till för att reducera risker utan även för att driva 

ständiga förbättringar och för att hjälpa organisationen att nå sina mål (Turk et al., 2015). Enligt 
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Bergman och Klefsjös (2012) tolkning kan ett ledningssystem beskrivas som hörnstenarna som 

tillsammans med arbetssätt och mera konkreta verktyg bildar en helhet. Detta innebär ett system 

som består av flera delar som samverkar mot ett gemensamt mål och dels är ett system till hjälp 

för ledningen i utvecklingsarbetet. Bergman och Klefsjö (2012) talar om ett ledningssystem som 

är ett öppet system, dvs. har ett ständigt samspel och influens  (påverkan) av omvärlden. 

  

ISO 9000 är ett ledningssystem för kvalité (Bergman & Klefsjö, 2012). Standarder inom kvalité 

som till exempel ISO 9001 har under de senaste 30 åren blivit populära och har för många företag 

blivit en måttstock för kvalité (Sandholm, 2012). Världen över har ISO:s kvalitetsledningssystem 

9001 mer än 1 miljon användare i över 170 länder (ISO 9000 - Quality management, 2016). I 

Sverige finns ca 6.000 företag certifierade företag (Frågor och svar, 2016). ISO 9001 är tillämplig 

på alla organisationer, stora och små, tillverkning eller tjänster (Heuvel, Koning, Bogers, Berg & 

van Dijen, 2005) och standardiserar tillvägagångssätt, uppgifter och roller snarare än mål eller 

resultat (Guler, Guillen, & MacPherson, 2002; Braun, 2005). Från att tidigare främst tillämpats 

av tillverkande företag har tjänstesektorn allt mer börjat intressera sig (Bowin & Persson; 2010; 

Sörqvist, 2004). De utmaningar som företag och organisationer möter idag är väldigt annorlunda 

mot för bara ett par decennium sedan och den nya reviderade standarden har uppdaterats för att 

möta dessa förändringar (Medic, Karlovic & Cindri, 2016; Moving from ISO 9001:2008 to ISO 

9001:2015, 2015). Till exempel finns ökade förväntningar från kunder och intressenter bland 

annat på grund av ökad tillgång till information (Moving from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015, 

2015). 

 

Vanligtvis ses ISO- standarder över var femte år och revideras om ett behov finns. År 2000 

genomfördes en omfattande revision av ISO 9000 mot värderingar och arbetssätt inom offensiv 

kvalitetsutveckling och för att skapa en mer genomtänkt helhet (Bergman & Klefsjö, 2012). I 

september 2015 publicerades den senaste versionen av kvalitetsledningsstandarden, ISO 

9001:2015 och i mars 2016 blev de första certifieringsorganen i Sverige ackrediterade av 

Swedac, att utföra certifieringar av nya ISO 9001 (Nyström, 2016).  

Syftet med den senaste revideringen av ISO 9001 var att lyfta fram att standarden fungerar som 

ett verktyg för att främja hållbar utveckling och organisationens prestanda (Nyström, 2015) och 

se till att standarden är aktuell och har ett värde för sina användare (Moving from ISO 9001:2008 

to ISO 9001:2015, 2015). Nedan belyses några av de förändringar som sker. 

Förändringar i ISO 9001 

 

Figur 1.1. Figuren visar några viktiga förändringar som skett i ISO 9001 år 2015 som nämns av Nyström (2015) i 

artikeln “Iso 9001:2015 är här” som publicerades i Kvalitetsmagasinet i september 2015.  



3 

 

Nyström (2015) menar att i den reviderade standarden får ledningen en viktigare roll, bland annat 

genom att ledningens representant för kvalitetsledningssystemet försvinner. Högsta ledningen ska 

nu ansvara för att ledningssystemet ger resultat. Ledningen ska definiera målet och det förväntade 

resultatet. Det ska även finnas en tydlig koppling till organisationens strategi eller affärsplan. Det 

framhålls också att det är viktigt att ledningen skapar engagemang och ger support till 

medarbetarna. Det blir också tydligare att företaget måste förstå sitt sammanhang i världen, dvs 

hur omvärlden påverkar organisationen (Nyström, 2015). Några av de viktigaste förändringarna 

enligt Nyström (2015) innefattar riskhantering och att det finns en tydligare koppling till 

affärsplanen och organisationens strategi. Dessutom tydliggörs arbetet med processer. I den nya 

reviderade standarden läggs större fokus på att koppla affärsprocesserna till de värdeskapande 

flödena (Nyström, 2015). ISO (Lambert, 2016; Moving from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015, 

2015) lyfter fram att den största märkbara skillnaden är den nya strukturen, känt som High-Level 

structure. Den nya reviderade standarden har enligt ISO (Moving from ISO 9001:2008 to ISO 

9001:2015, 2015) bland annat ett större fokus på ledarskap och är mer användarvänlig för tjänste- 

och kunskapsbaserade organisationer. Den nya reviderade versionen kan även vara ett stöd för 

organisationer i att arbeta med risker och möjligheter på ett strukturerat sätt och har ett enklare 

språk och struktur än tidigare version (Moving from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015, 2015). 

1.1 Problemformulering 

Enligt Heras-Saizarbitoriz och Boiral (2013) är studier inom ISO komplext och mångfacetterat. 

ISO 9001 är ett ämne som är välstuderat och undersökts genom olika perspektiv som t.ex. 

strategisk ledning, internationell ekonomi, ekonomisk geografi och organisatorisk sociologi 

(ibid). Heras-Saizarbitoriz och Boiral (2013) menar dock att även om ISO 9001 ingått i många 

studier behövs ytterligare studier genomföras, både kvalitativa och kvantitativa. 

Värdet som organisationer upplever med implementering av ISO skiljer sig från organisation till 

organisation. Värdet beror på olika parametrar så som motivation för att implementera ISO 9001, 

mognad på kvalitetsarbetet i organisationen,  implementeringsstrategin, inblandning av 

människor och certifieringsrevisioner (Heras-Saizarbitoriz & Boiral, 2013). Enligt Poksinska 

(2010) har de flesta studier fokuserat på implementering och fördelarna med standarden. 

Forskning om fördelarna att implementera ISO är dock motsägelsefull (Su, Dhanorkar, & 

Linderman, 2015). Flera undersökningar har funnit en positiv inverkan av ISO 9001 på resultatet 

(Corbett, Montes-Sancho & Kirsch 2005; Levine & Toffel, 2010; Naveh & Marcus, 2005), 

medan andra studier inte kunnat fastställa detta resultat (Martínez-Costa; Choi, Martínez & 

Martínez-Lorente, 2009; Singh, Power & Chuong, 2011). Enligt flera (Brown & Van der Wiele, 

1996; Gotzamani, 2005; Sroufe & Curkovic, 2008) så betyder det inte att bara för att ISO 9001 

finns i ett företag att det verkligen fungerar som det är tänkt. Sampaio, Saraiva & Monteiron 

(2012) menar att standarder alltid är en kompromiss och de kan inte alltid följa dynamiken i 

utvecklingen av kunskap. Bureau Veritas uppskattar att det bara är runt 10–20 procent av de 

företag som använder standarden som verkligen förstår hur standarden ska och bör användas 

(Sandholm, 2012). 

Ingen av författarna kända studier på ISO 9001:2015 kunde hittas när examensarbetet påbörjades 

i början av 2016. I mars 2016 utkom en artikel av Medic et al. (2016) som diskuterar några av 

förändringarna som skett av ISO 9001:2015. Medic et al. (2016) argumenterar att ISO 9001 har 

spelat en väldigt viktig roll i förståelsen av kvalité de senaste 30 åren, även om standarden har 

varit utsatt för många attacker. Medic et al. (2016) skriver också att standarden genomgått en del 

http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0272696315000212#bib0110
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0272696315000212#bib0235
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0272696315000212#bib0290
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0272696315000212#bib0325
http://www.sandholm.se/
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förändringar vid den senaste revideringen, bland annat har standarden tio kapitel istället för de 

tidigare åtta. Medic et al. (2016) menar att en fördel med den nya standarden är att vissa områden 

definierats ytterligare, de menar dock även att perioden för ledningens genomgång och 

internrevision fortfarande inte är strikt definierat och att detta bör ses över vid nästa revision 

(ibid). 

Trots att allt fler organisationer är ISO-certifierade är de beskrivna framgångsfaktorerna och de 

största problemen som ledning och medarbetare upplever i arbetet i ledningssystem i stort ett 

outforskat område (Boiral, 2011). Det finns därmed ett behov av att studera reviderade ISO 9001 

och hur ledning och medarbetares behov uppfylls i reviderade ISO 9001.  

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka de främsta förändringarna i reviderade ISO 9001 som uppfattas möta 

företags och organisationers interna kunders behov. Detta för att i ett tidigt stadie efter 

publiceringen av reviderade ISO 9001 bidra med kunskap om dess kundnytta för interna kunder.  

 

1.3 Frågeställningar 
Syftet leder vidare till två övergripande frågeställningar, vilka är utgångspunkt för att söka och 

analysera de data som ska leda fram till ett uppfyllande av studiens syfte. Frågorna är enligt 

följande:  

 

1. Vilka är de främsta förändringarna i revideringen av ISO 9001 som kan leda till ökad 

kundnytta för ledning? 

2. Vilka är de främsta förändringarna i revideringen av ISO 9001 som kan leda till ökad 

kundnytta för medarbetare? 

1.4 Avgränsningar: 

Studien har genomförts i Sverige bland företag som är certifieringsorgan, utbildningsföretag i 

ISO 9001:2015, samt företag som är certifierade mot ISO 9001:2015. 

Enligt Christiansson & Christiansson (2006) kan en kund kan vara personer eller organisationer. 

Kunderna kan också avse olika klientgrupper som olika organisationer inom den egna 

organisationen, andra distributörer och olika slutkunder (ibid). Sörqvist (2004) menar att samtliga 

individer som är verksamma eller anställda i organisationer kan ses som interna kunder i 

verksamheten. Sörqvist (2001) definierar användare som de som använder och nyttjar tjänsten 

eller varan och därmed bedömer i större utsträckning varan efter dess förmåga att tillgodose olika 

behov än efter dess pris. Denna studie utesluter slutkunder. Begreppet användare används i 

undersökningens intervjuguider (se bilaga A och B) och syftar till de interna kunderna i företag, 

dvs. ledning och medarbetare i företag som använder den nya reviderade standarden. 
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1.5 Begreppslista  

 

ISO- International Organization for Standardization. ISO är en oberoende, icke-statlig 

internationell organisation med ett medlemskap av 161 nationella standardiseringsorgan. Genom 

sina medlemmar, sammanförs experter för att utbyta kunskap och utveckla frivilliga, 

konsensusbaserade marknads relevanta internationella standarder som stöder innovation och 

tillhandahåller lösningar på globala utmaningar (About ISO, 2016). 

ISO 9001:2015- Den senaste versionen av standarden för kvalitetsledningssystem som 

publicerades 23 september 2015 (Lazarte, 2015). 

Certifiering-  åtgärd genom tredje part – vanligtvis certifieringsorgan (ne.se) 

Kvalitetsledningssystem- “Ett kvalitetsledningssystem är organisatorisk struktur, rutiner, 

processer och resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med 

avseende på kvalitet.” (ISO 9000:2005 i Bergman & Klefsjö, 2012 s. 503). 

 

Ledningssystem- Ett ledningssystem redogör för hur verksamheten bedrivs och styrs. Det kan 

beskrivas som organisationens mål samt arbetet med att nå målen – inklusive policy, rutiner och 

ständig förbättring (SIS, 2016a). 

SIS -Swedish Standard Institute är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen 

i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska 

standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO (Om SIS, 2016).  

Standard- En standard beskrivs som en gemensam lösning på ett återkommande problem genom 

enhetliga och transparenta rutiner (Vad är en standard, 2016). 

TQM- Total Quality management 
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2. Teori 
Detta kapitel beskriver de teorier som författarna utgår ifrån i examensarbetet. Kapitlet 

innehåller relevanta teorier utifrån studiens syfte: 2.1 Kvalitetsutveckling och offensiv 

kvalitetsutveckling ut ett övergripande perspektiv, 2.2 Hörnstensmodellen och avslutas med 2.3 

Standarder, ledningssystem och kvalitetsledningssystem. Kompletterande information om 

standarden ISO 9001:2015 återfinns i bilaga E.  

2.1 Kvalitet 

Kvalité definieras av Bergman och Klefsjö (2012) som produktens förmåga att tillfredsställa och 

helst överträffa kundernas förväntningar och behov. Enligt Mastrangelo (2010) så bör kvalité 

vara den drivande kraften bakom management och även nyckeln till en organisations hållbarhet. 

Kvalitetsutveckling utgör en integrerad del av organisationens verksamhet och handlar om att 

ständigt arbeta med förbättringar. Kvalitetsutveckling består av såväl kvalitetskontroll, 

kvalitetsstyrning som kvalitetssäkring (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

2.1.1 Offensiv kvalitetsutveckling 

Offensiv kvalitetsutveckling innebär enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 38) att “man ständigt 

strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta 

möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som 

har fokus på organisationens processer”. Begreppet uppkom som ett försök att översätta 

begreppet Total Quality Management till svenska men har delvis utvecklats i en annan riktning 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Offensiv kvalitetsutveckling består av värderingar, arbetssätt och 

verktyg som bildar en helhet för att uppnå en högre kundtillfredsställelse med mindre 

resursåtgång och kan uppfattas som ett ledningssystem. Offensiv kvalitetsutveckling bygger på 

ledningens engagemang för kvalitetsfrågor och genom ett engagerat ledarskap kan ett arbete med 

kvalitetsutveckling byggas upp (Bergman & Klefsjö, 2012).  
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2.2 Hörnstensmodellen 

I detta kapitel presenteras Hörnstensmodellen som Bergman och Klefsjö (2012) utvecklat. 

Modellen utvecklades efter värderingarna: sätt kunderna i centrum, basera beslut på fakta, arbeta 

med processer, arbeta ständigt med förbättringar och skapa förutsättningar för delaktighet 

(Bergman & Klefsjö, 2012) och dessa s.k. hörnstenar presenteras i nedanstående figur och i 

efterföljande delkapitel. 

Hörnstensmodellen 

 

Figur 2.1. Hörnstensmodellen visar de värderingar som kvalitetsarbetet vilar på i form av hörnstenarna basera beslut 

på fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar, sätt kunderna i fokus samt utveckla engagerat 

ledarskap som omsluter de andra hörnstenarna. Fritt från Bergman och Klefsjö (2012, s. 40). 

2.2.1 Sätt kunderna i fokus 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 28) definierar en kund som “De personer eller organisationer vår 

verksamhet är till för”, vilket gör att begreppet kan tolkas brett i jämförelse med ISO 9000:2015 

som beskriver en kund som: “person eller organisation som skulle kunna ta emot, eller tar emot, 

en produkt eller en tjänst som är avsedd för eller krävs av denna person eller organisation” (ISO 

9000:2015, s 12).  Bergman och Klefsjö (2012) menar vidare att förutom externa kunder utanför 

organisationen finns även interna kunder eller medarbetarna (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Sörqvist (2004) menar att samtliga individer som är verksamma eller anställda i organisationer 

kan ses som interna kunder i verksamheten. Det innebär att både medarbetare, chefer och ledning 

kan sägas vara interna kunder som samverkar och är beroende av varandra på olika sätt (ibid). 

Rentzhog (1998) menar att kunder är de intressenter som en process skapar värde för. 

Christiansson och Christiansson (2006) anser att en kund kan vara personer eller organisationer, 

men kan även avse olika klientgrupper som olika organisationer inom den egna organisationen, 

andra distributörer och olika slutkunder (ibid).   

Att sätta kunderna i fokus anses viktigt för att kvalitet värderas av kunderna (Bergman & Klefsjö, 

2012). Kundens behov har en direkt inverkan på vilken kvalitetsnivå som uppnås. Kvalité 

definieras som förmågan att uppfylla kundens behov och förväntningar (Sörqvist, 2004) och 

därför är det centralt att alltid ha kundens perspektiv i åtanke (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett 
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kännetecken för ett framgångsrikt TQM-program är enligt Sörqvist (2004) en stark 

kundorientering. Att sätta kunden i centrum innebär att det är viktigt att verkligen förstå vad 

kunden vill ha och sedan systematiskt utveckla produkter eller tjänster som försöker att överträffa 

kundernas förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012). Enligt Christiansson och Christiansson 

(2006) är det kunden som ska stå i fokus i processen vilket innebär att det som produceras i 

processen ska bidra till nytta för kunden. De aktiviteter som inte bidrar till kundnytta är onödiga 

aktiviteter (ibid). Bedömning av brister ska  primärt ske ur kundens perspektiv. En produkt kan 

uppfylla alla företags formulerade specifikationer, men den behöver ändå inte möta kundens 

behov. I ett sådant läge är produktens kvalitet otillräcklig (Sörqvist, 2004). Kunden bedömer 

produkten utifrån dess förmåga att uppfylla ett behov och ge en viss avsedd nytta (Sörqvist, 

2001). Sörqvist (2001) menar också att det är viktigt att vara medveten om att kunder ofta inte 

uttrycker alla sina behov. Då många företag har ett starkt fokus på externa kunder är det viktigt 

att inte glömma bort de interna kunderna, nöjda medarbetare skapar i förlängningen en möjlighet 

till nöjda externa kunder (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett bra sätt att tillvarata all den kunskap 

och erfarenhet som finns hos medarbetarna i organisationen är att öka drivkraften att lämna 

förbättringsförslag. Det kan ske med förslagsverksamhet eller förbättringsgrupper (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

2.2.2 Utveckla ett engagerat ledarskap 

För att skapa en kultur för offensiv kvalitetsutveckling krävs ett starkt och engagerat ledarskap. 

Ett gott ledarskap gör att medarbetarna känner sig trygga och att de kan känna sig stolta över sig 

själva, gruppen och organisationen. Det finns mycket forskning som pekar på hur viktigt det är att 

ledare är trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation och att de fungerar som 

föredömen. Ledarskap handlar  om att skapa en vision för organisationen, stödja medarbetare att 

arbeta mot visionen och att motivera och inspirera för att påskynda och underlätta rörelsen i 

visionens riktning (Bergman & Klefsjö, 2012). Yukl (2012) betonar att en vision ska vara enkel 

och idealistisk betonar. Yukl (2012) skriver också att en framgångsrik vision inte enbart talar om 

vad organisationen gör, utan också om varför det är meningsfullt och spännande att göra det. 

Även Bergman & Klefsjö (2012) argumenterar att en tydliggjord vision krävs, som 

kommunicerats ut och förankrats hos medarbetare och här krävs att ledare har förmåga att 

presentera, kommunicera, argumentera och inspirera. Ledningen är också organisationens 

konstruktörer, det är deras uppgift att utforma, etablera och utveckla en ändamålsenlig 

infrastruktur i organisationen. En av ledningens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar 

för organisationen att förverkliga dess uppgifter och mål (Ljungberg & Larsson, 2012). En 

organisation måste hela tiden kunna möta nya krav och förutsättningar och det borde vara den 

största utmaningen för framtidens ledare (Ljungberg & Larsson, 2012). Ledningen behöver 

fastställa organisationens syn på kvalitetsfrågor och stödja kvalitetsaktiviteter både ekonomiskt, 

moraliskt och med ledningsresurser. Ledningen behöver också vara förebilder och aktivt delta i 

det praktiska arbetet. Om ledningen inte i handling visar att kvalitet är minst lika viktigt som t.ex. 

leveranstider och kostnader kommer inte heller medarbetarna att göra en sådan bedömning 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

Anderson och Tengblad (2009 i Bergman & Klefsjö, 2012) menar att medarbetare ska ses som 

”medskapare till ledarskap”. En chef kan inte göra mycket ensam, det behövs ett samspel med 

medarbetare för att något ska ske. Bergman och Klefsjö (2012) menar att medarbetarskap och 

ledarskap handlar om ömsesidig och kontinuerlig påverkan och samverkan mellan varandra. För 

att medarbetarna ska kunna se och bedöma meningen i det de gör och bidrar till är ledarskapet 
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avgörande (Hällsten & Tengblad, 2006). Även Wilson (1995 i Hällsten & Tengblad, 2006) menar 

att ledningens roll är att vara hjälpande och stödjande. Chefen bör se till att de anställda har 

resurser och verktyg, t.ex. genom lämplig utbildning (Hällsten & Tengblad, 2006). Hällsten och 

Tengblad (2006) betonar medarbetarnas roll och agerande i organisationer men menar också att 

ledningen fortfarande har en viktig roll att spela. Ljungberg och Larsson (2012) menar att ett 

ledarskap som är mer inriktat på stöd och möjliggörande kan flytta vardagligt beslutsfattande till 

medarbetaren. En välutvecklad processdesign och god processdokumentation är inte detsamma 

som väl fungerande utförande av processen. Ofta finns betydande hinder i 

organisationsstrukturen när det gäller utveckling och användning av kompetens och i arbetets 

ledning och utförande (Ljungberg, Larsson, 2012). 

I en studie av SIQ- Institutet för Kvalitetsutveckling (2012) framgår att ett framgångsrikt 

kvalitetsarbete både förutsätter och bygger på ledningens genuina engagemang men att det i allt 

för hög grad delegeras till specialister. Även TQM lägger stor vikt vid ledningens roll och anser 

att kvalitetsarbete är en strategisk ledningsfråga som inte kan delegeras till specialister (Sörqvist, 

2004). I studien av SIQ- Institutet för Kvalitetsutveckling (2012) framkommer även att vissa 

företag och organisationer integrerar kvalitet i ledningsarbetet medan andra ser kvalitetsarbetet 

som en egen företeelse vid sidan av den ordinarie verksamheten.  

 

2.2.3 Skapa förutsättningar för delaktighet 

För att en organisation ska bli framgångsrik i sitt kvalitetsarbete behöver förutsättningar för 

delaktighet skapas. Förutsättningar för medarbetare att delta och påverka beslut och att arbeta 

med förbättringsarbetet ska skapas av ledningen. Ledarskap kräver ett nära samarbete med 

medarbetare och det är viktigt att ledarskapet stödjer medarbetare att arbeta mot visionen 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Jan Carlzon (1985 i Bergman & Klefsjö, 2012) menar att genom att 

delegera ansvar och befogenheter skapas delaktighet och engagemang hos medarbetare. 

Medarbetare bör dagligen arbeta med att sätta kunderna i centrum, arbeta med ständiga 

förbättringar, basera sina beslut på fakta och arbeta med sina processer (Rentzhog, 1998). 

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att genom förändringar i ledarskapet och i organisations- 

och ledningssystem kan delaktighet underlättas. Bergman och Klefsjö (2012) menar att en aspekt 

på intern kundtillfredsställelse är att varje medarbetare ska vara nöjd med sina 

utvecklingsmöjligheter och sin arbetsmiljö för att kunna bidra till produkters, processers och 

erbjudandens resultat och därmed i förlängningen organisationens framgång. Det finns flera 

undersökningar som stödjer ett samband mellan intern och extern kundtillfredsställelse. Bland 

annat har Brown och Lam (2008 i Bergman & Klefsjö, 2012) studerat sambandet mellan 

medarbetartillfredsställelse och extern kundtillfredsställelse och deras slutsats är att det finns ett 

statistiskt signifikant samband mellan dessa. 

Granér (1994) menar att ju enklare och mer konkret ett budskap är, desto lättare är det att förstå, 

vilket medför större sannolikhet att budskapet uppfattas korrekt. Bolman och Deal (2015) menar 

att information är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för att göra medarbetare engagerade. 

Arbetet behöver även bland annat innehålla ett visst mått av självständighet, inre belöningar och 

påverkbarhet för medarbetarna. En möjlighet att skapa detta är genom att ge medarbetarna 

tillfälle att påverka beslut som rör deras arbetsinnehåll och arbetsmiljö genom en sammanhållen 

helhetsstrategi som innefattar en rad fler strategier. Vidare menar Bolman och Deal (2015) att den 

information som tidigare var tillgänglig för den högre nivån i organisationshierarkierna nu är 
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tillgängligt för många fler, vilket gjort det möjligt att flytta besluten närmare där de utförs. Varje 

investering i förändring kräver samma investering i utbildning (Bolman & Deal, 2015).  

 

2.2.4 Basera beslut på fakta 

Genom att samla in, strukturera och analysera olika typer av information kan organisationer ta 

beslut som är väl underbyggda och inte beror på slumpfaktorer. Det innebär att aktivt söka 

information som sammanställs och analyseras. Genom analys kan sedan organisationen ta beslut 

om förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012). Rentzhog (1998) menar att det kan tyckas självklart 

att basera beslut på fakta, men ofta läggs mer tid på att tro och diskutera vad kunden vill ha 

istället för att ta reda på vad de faktiskt vill. 

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att generellt kan det sägas att kvalitetsutvecklingen skett i 

fyra faser som illustreras genom figuren nedan.  

 

Utveckling av kvalitetsområdet 

 

 

Figur 2.2. Bilden visar utvecklingen av kvalitetsområdet så som det vanligen beskrivs genom begreppen 

kvalitetskontroll, kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  Fritt från Bergman och Klefsjö (2012, s. 

101). 

Berman och Klefsjö (2012) menar att under de senaste årtionden har utvecklingen lett till att 

kvalitetsarbetet genomförs allt tidigare under produktframtagningen. Från kontrollverksamhet där 

de färdiga produkterna kontrollerades utvecklades arbetssättet till att omfatta kvalitetsstyrning för 

fånga upp tecken på defekta enheter och därmed kunna undvika att defekta enheter producerades. 

Detta arbetssätt övergavs till förmån för kvalitetssäkring som skapade förutsättningar för att 

undvika fel redan innan produktionens start. Arbetet inriktades mot att formulera och samla 

rutiner för hur inkommande material, mätinstrument och reklamationer skulle hanteras, samt 

fördelning av ansvar. Detta sammanfattades i ett kvalitetsledningssystem. Utvecklingen har sedan 

inriktas allt mer mot att öka insatserna redan innan tillverkningsprocessen satts igång. 
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Olönsamma och ej fungerande produkter förhindras att komma ut på marknaden bland annat 

genom att kundernas förväntningar och behov systematiskt undersöks. 

 

2.2.5 Arbeta ständigt med förbättringar 

En grundregel för kvalitetsförbättringar är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre kvalité 

till en lägre kostnad. Att etablera och utveckla en förbättringskultur och arbeta med ständiga 

förbättringar i verksamheten framhålls som en viktig faktor för att bibehålla konkurrenskraften 

(SIQ- Institutet för Kvalitetsutveckling, 2012). Tjänster, produkter och processer behöver 

systematiskt och uthålligt utvecklas för att hela tiden tillfredsställa behoven (SIQ- Institutet för 

Kvalitetsutveckling, 2012). Rentzhog (1998) menar att traditionella tankar om ett optimalt 

arbetssätt måste ersättas med en övertygelse att det alltid finns ett bättre sätt att tillfredsställa 

kundernas behov. Offensiv kvalitetsutveckling innebär både små och stora förbättringar som 

ställer krav på kreativitet och innovationsförmåga. I många fall kan enkla åtgärder leda till stora 

effekter i kvalitet eller i minskade kostnader (Bergman & Klefsjö, 2012). Demings 

förbättringscykel “Planera - Gör - Studera - Lär” brukar fungera som en symbol för ständiga 

förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

 

Demings Förbättringscykel 

 

Figuren 2.3 visar stegen “Planera- Gör- Studera- Lär” i förbättringscykeln (Bergman & Klefsjö, 2012, s 228). 

Stegen i PDCA-cykeln består av en vetenskaplig process för att inhämta kunskap (Rother 2013). I 

fasen “Planera” fastställs den väsentliga orsaken till problem som upptäcks. Besluten om 

förändringar ska baseras på fakta och stora problem bryts ned till hanterbara, mindre problem. 

Nästkommande fas benämns “Gör” och innebär att när en viktig orsak till problemet har 

upptäckts bör en arbetsgrupp utses som får ansvaret för att de föreslagna åtgärderna genomförs. 

“Studera” är en fas som består av att studera effekterna och se om de vidtagna åtgärderna lett till 
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avsedd förbättring. När åtgärden fått effekt och kvalitetsnivån förbättrats är det viktigt att se till 

att den nya, bättre nivån bibehålls. I fasen “Lär” är fokus att hela tiden ta lärdom av 

förbättringsarbetet för att undvika att samma typ av problem uppkommer återigen. När åtgärderna 

är lyckade ska förbättringen spridas och den nya nivån bli bestående. Om åtgärden inte är lyckad 

behöver lärdom tas av detta och förbättringscykeln genomgås ytterligare ett varv (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

                                       

2.2.6 Arbeta med processer 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att målet med att arbeta med processer är att processens 

resultat ska tillfredsställa kunderna med så lite resursåtgång som möjligt. Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 44) definierar en process som ett “nätverk, bestående av sammanhängande aktiviteter 

och som upprepas i tiden”. En process börjar med ett kundbehov som identifieras och avslutas 

med att kundbehovet tillfredsställs. Ett av de utmärkande dragen av en process är att den kan 

användas om och om igen (Bergman och Klefsjö, 2012). Genom att beskriva verksamheten i 

processer skapas förståelse för hur de olika delarna i en organisation samverkar för att skapa 

värde för kunden (Ljungberg & Larsson, 2012). Processfokuserat arbete är inriktat på ständiga 

och förebyggande processförbättringar istället för att slösa energi på “brandkårsutryckningar”. 

Genom att ta bort det som inte skapar värde, så som flaskhalsar och variation, ökar flödet 

(Ljungberg & Larsson, 2012).  

Vanligtvis brukar en skillnad göras mellan olika processer beroende på vilken uppgift processen 

har (Bergman & Klefsjö, 2012). I regel nämns tre typer av processer huvudprocesser, 

stödprocesser och ledningsprocesser. Huvudprocesser har som uppgift att möta den externa 

kundens behov (Bergman & Klefsjö, 2012) Rentzhog (1998) skriver att huvudprocesser ska stå i 

nära samband med företagets affärsidé då de beskriver hur en organisation möter sitt syfte och 

affärsidén ger vägledning för organisationen. Genom att bryta ned affärsidén i underdelar kan 

processer definieras som möter företagets behov. Det är också viktigt att koppla företagets vision 

mot processerna då visionen skapar en samsyn om en gemensam framtid (Rentzhog, 1998). 

2.3 Standarder 

Standarder kan beskrivas som enhetliga och transparenta rutiner och som en gemensam lösning 

på ett återkommande problem (Vad är en standard, 2016). En standard avser inte att uppfylla ett 

mål eller ett visst resultat . Den har inte heller som mål att mäta prestandan på ett företags 

produkter eller tjänster utan föreslår snarare riktlinjer att systematisera och formalisera ett 

företags processer i en serie förfaranden och att dokumentera detta genomförande (Heras-

Saizarbitoria & Boiral, 2013). Standarder kan vid upphandling och när avtalet ska skrivas ange 

vad en vara eller tjänst innehåller (Vad är en standard, 2016). Olika standarder för 

ledningssystem som t.ex. ISO kan även komma till användning och hjälp när verksamheter 

behöver förbättras  (Persson, 2004). Enligt Persson (2004) kan de olika standarder som finns vara 

till hjälp när ledningssystemet konstrueras, men de kan inte vara det centrala som verksamheten 

byggs kring. 
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2.3.1 Ledningssystem 

SIS benämner ett ledningssystem som en beskrivning för hur verksamheten bedrivs och styrs 

“Ledningssystemet kan beskrivas som organisationens mål och arbetet med att nå dessa mål 

samt policy, rutiner och ständig förbättring” (Guide till standarder och standardisering, 2016b). 

Ledningssystemet fungerar som ett stöd för medarbetarna i det vardagliga arbetet (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

Ledningssystemet är inte bara en beskrivning av det arbete som ska göras och hur det ska utföras 

utan ledningssystemet ska också beskriva genomförandet med de resurser som finns tillgängliga 

(Persson, 2004). Enligt Persson (2004) ska ett ledningssystem täcka alla aspekter av en 

verksamhet till exempel: ledning, ekonomi, juridik, medarbetare, intressenter, marknadsföring 

och försäljning, konstruktion och utveckling, inköp, produktion av varor och/eller tjänster, 

lagerhållning och leverans, lokaler och utrustning samt underhåll. För att driva ett företag krävs 

ett system som Persson (2004) vill kalla ett verksamhetssystem som ska innehålla ovan nämnda 

delar. Även Bergman och Klefsjö (2012) menar att verksamhetssystem eller möjligen 

verksamhetsutvecklingssystem vore ett bättre namn eftersom alla inom organisationen i större 

eller mindre utsträckning använder systemet.  

När ett ledningssystem är implementerat och integrerat väl i verksamheten kan systemet hjälpa 

företag att förbättra sitt resultat och hantera risker (Turk et al., 2015). Integrering  av olika 

ledningssystem ses ofta som en sammanslagning av de olika standarderna (Persson, 2004). Enligt 

Persson (2004) bör verksamhetssystemet utgå ifrån affärsidén eller verksamhetsidén istället för 

en standard. Risken med att slå samman flera system är att systemet blir än mer omfattande än 

det redan är. Risken blir också att sammanslagningen leder till att systemet inte omfattar all 

väsentlig verksamhet inom företaget. Arbetet bör börja med det som är viktigast för företagets 

verksamhet, och i efterhand komplettera ledningssystemet (ibid). Det finns flertalet 

undersökningar som har genomförts om integrering av ledningssystem och fördelar som har 

identifierats är bland annat: mindre byråkrati (Asif, Fisscher, Bruijn, & Pagell, 2010b), mindre 

dokumentation (Almeida, 2014), kostnadsreduceringar (Rebelo, Santos & Silva, 2014; Asif et al. 

2010b), förbättrad effektivitet (Asif et al. 2010b) och mindre upprepningar som uppkommer med 

flera system (Asif, Bruijn, Fisscher,  2010a). 

 

2.3.2 Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 

Kvalitetsledningssystemet är en del av organisationens ledningssystem som är inriktat på att nå 

de kvalitetsmål som krävs för att uppfylla intressenters krav. Det kan också integreras med 

verksamhetens ledningssystem till ett enda ledningssystem vilket kan underlätta planering, 

fördelning av resurser och organisationens effektivitet. Systemet utgör en bas för att kunna styra 

och utveckla organisationens produkter och processer. Systemet ska vara dokumenterat i den mån 

det behövs, det ska fungera som ett stöd i det dagliga arbetet och som en bas för revision av 

organisationens arbete med kvalitetsfrågor (Bergman & Klefsjö, 2012). Kvalitetsledningssystem 

kan byggas upp efter kraven i ISO 9000 eller andra system eller standarder (Bergman & Klefsjö, 

2012). ISO 9000 består av tre delstandarder: ISO 9000 innehåller principer för 

kvalitetsledningssystem och definitioner, ISO 9001 är kravstandarden gällande ledningssystem 

för kvalité och ISO 9004 ger vägledning och stöd i kvalitetsarbetet (Sörqvist, 2004).  
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Den internationella organisationen för standardisering, ISO:s, avsikt med framtagandet av en 

internationell standard inom kvalité var att underlätta handel med produkter. En leverantör som 

arbetade med standarden kunde genom certifiering påvisa att den kunde utforma och 

tillhandahålla produkter enligt vissa krav. Genom certifiering visste en kund att ett företags 

kvalitetssystem höll en viss godtagbar nivå. Den första standarden kom ut 1987 och byggde på 

amerikanska militärstandarder. Standarden innehöll många skallkrav i likhet med 

militärstandarder, men förbättringsarbetet berördes endast i en liten del (Sörqvist, 2004). 

Principerna för kvalitetsledning i ISO 9000 är: kundfokus, ledarskap, medarbetarnas 

engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering (ISO 

9001:2015, 2015) vilket enligt Bergman och Klefsjö (2012) är likartat hörnstenarna i offensiv 

kvalitetsutveckling. 

En gemensam nämnare för ledningssystemen är Plan - Do - Check - Act (Swedac 

Ledningssystem, 2014). Swedac (Ledningssystem, 2014) menar att fokus i ledningssystemen 

successivt har flyttats alltmer från “ordning och reda” till att rikta in sig på “ständiga 

förbättringar”. I den nya standarden från 2015 har ISO utvecklat en ny modell som visualiserar 

kvalitetsledningssystemet 9001 (se nedan). 

Kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 

 

Figur 2.4. Figuren representerar den internationella standarden ISO 9001:2015 struktur i PDCA cykeln. Fritt från ISO 9001:2015 

(2016, s. 7). 

Modellen följer PDCA cykeln och kan tillämpas på processer men fungerar även som en modell 

för hur kvalitetsledningssystemet tillämpas i helhet i verksamheter (ISO 9001:2015).  

ISO 9001 kan certifieras av ett ackrediterat certifieringsorgan (Guide till standarder och 

standardisering, 2016a; Anderson et al. 1999, men det är fullt görligt att införa ett ledningssystem 

för kvalité som uppfyller kraven i ISO 9001 utan att ansöka om certifiering från tredje part 

(Persson, 2010). För detta  krävdes i början av standardens liv dokumentation som visade 

genomförandet av ett kvalitetsstyrningssystem, inklusive standardiserade och dokumenterade 

rutiner för de grundläggande processer som användes för att tillverka den produkt eller tjänst som 
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kunden förvärvade (Anderson et al. 1999). Åtskilliga företag genomför idag egna 

kvalitetsrevisioner (Bergman & Klefsjö, 2012) såväl interna som externa (Carrington, 2010). En 

systematisk och oberoende översyn och granskning av arbetet med tjänsternas och produkternas 

kvalité (Sandholm, 2001 i Sörqvist, 2004). Revisionen resulterar i ett utlåtande om påståendenas 

stämmer överens med de överenskomna kriterierna (Carrington, 2010) eller förväntade kriterier 

(Bowin & Persson, 2010). Traditionellt har revisioner haft ett kvalitetssäkrande syfte, t.ex. för att 

kontrollera att en viss verksamhet drivs enligt givna standarder, föreskrifter, lagar eller normer. 

På senare år används även revisioner för att identifiera förbättringsmöjligheter. I ISO 9000 

markeras tydligt att revisionerna skall nyttjas för att förbättringsmöjligheter i verksamheterna ska 

identifieras (Sörqvist, 2004). Företag kan även ha externa krav på att revisioner ska ske, t.ex. från 

kunder som kräver att verksamheten ska vara ceritifierad mot ISO 9001 eller myndigheter som 

har specifika krav som ska följas upp (Sörqvist, 2004). Poksinska (2010) skriver att den största 

anledningen till att organisationer implementerar ISO 9001 är att kravet kommer ifrån kunder och 

att certifieringen är den största drivkraften.  
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3. Metod  
I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga förhållningssätt och perspektiv. Därefter 

beskrivs det urval som den empiriska undersökningen baseras på, datainsamlingsmetoder, etiska 

principer och analysmetod.  

3. 1 Författarnas förförståelse 
Forskningsarbete sker inte förutsättningslöst (Hartman, 2003). Vetenskaplig kunskap ska vara 

objektiv och undersökningen ska vara intersubjektiv. Vem som helst som gör om undersökningen 

ska komma fram till samma resultat (Wedin & Sandell, 2004). En författare som är mycket 

erfaren inom ämnet bär ofta med sig sin kunskap så självklart att den inte medvetandegjorts. För 

den praktiskt verksamma författaren kan det vara svårt att byta perspektiv från den egna 

organisationen till de grundläggande förutsättningarna för undersökningen som skrivs (Hartman, 

2003). Å andra sidan menar Kvale et al., (2009) att teoretisk kunskap om undersökningens ämne 

kan bidra till att skapa ordning och mening när intervjuerna utförs och analyseras.  

 

Författarna har erhållit (för)förståelse om ledningssystem genom föreläsningar och kurslitteratur 

på magisterutbildningen i kvalitets- och ledarskapsutveckling. Författarna har inte arbetat med 

ledningssystem eller ISO. För att öka kunskapen om ISO 9001:2015 har författarna läst litteratur 

och artiklar i ämnet. Litteraturgenomgången har bidragit till en förförståelse inför arbetet att 

utforma intervjumallar och att genomföra och analysera intervjuerna. 

 

3.2 Forskningsstrategi 
För att tydliggöra de olika val som en forskare behöver göra har författarna använt sig av “The 

Research Onion”, efter Saunders, Lewis och Thornhill (2012). Efter att syftet av studien 

preciserats valdes att anta ett hermeneutiskt synsätt. I nästa steg valdes den induktiva ansatsen. 

Strategin för att undersöka ämnet var undersökning och som datainsamlingsmetod valdes 

intervjuer.  

 

Figur 3.1. The research onion. Fritt från Saunders, Lewis och Thornhill (2012, s. 128). Löken beskriver de olika val 

en forskare gör i sin studie. 
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3.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns två övergripande vetenskapsfilosofier som ofta omnämns; positivism och heurmenetik 

(Bryman & Bell, 2007). Vetenskapsidealet visar en forskares förhållningssätt dvs. uppfattning om 

hur forskningen bäst ska bedrivas för att nå en ”sann vetenskap” (Wedin & Sandell, 2004). 

Positivismen innebär att endast säker och välgrundad kunskap som bygger på kontrollerade och 

exakta observationer kan vara utvecklande för människan. Den som antar ett positivistiskt 

förhållningssätt försöker i största möjliga mån anta ett förhållningssätt som är objektivt (Saunders 

et al., 2012). Enligt Prasad (2005) är dock läran om den positivism som är nära förknippad med 

kvantitativa studier otillräcklig för att förstå de djupa, komplexa och sammanflätade sociala 

processer som finns i samhället. Istället behövs en syn på världen som gör det möjligt för forskare 

att arbeta mer öppet (Prasad, 2005). Hermeneutiken står i motsättning till positivismen. Objektet 

för hermeneutisk vetenskap är varelser, ting och händelser som uttrycker någon form av mening 

eller innebörd. Tolkningen utgör kärnan i hermeneutiska undersökningar med målsättning att få 

en förståelse av meningen, ändamålet eller avsikten. Förståelsen förutsätter en tolkningsprocess 

som är beroende av tolkarens förförståelse (Sandell & Wedin, 2004). Genom mänsklig tolkning 

som utgångspunkten kan kunskap om den värld som människor lever i utvecklas. Världen är i 

själva verket socialt konstruerad och i livet är intersubjektiva tolkningar centrala och på så sätt 

blir de "sanningar" (Bryman & Bell, 2007). Tolkningen är beroende av vissa förutsättningar hos 

tolkaren, som kallas förförståelse (Sandell & Wedin, 2004). 

 

Val: Detta examensarbete utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt då undersökningen 

genomförs i syfte att utifrån författarnas (för)förståelse tolka insamlad data och därigenom uppnå 

förståelse. 

 

3.4 Vetenskapligt perspektiv 

Ofta nämns tre olika metoder om hur en forskare kan gå tillväga för att besvara sin 

forskningsfråga: kvalitativ, kvantitativ och mixed methods (Creshwell, 2009). Det görs ofta 

skillnad på kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. I det kvantitativa synsättet ligger betoning 

på kvantifierbara observationer som lämpar sig för statistisk analys (Saunders et al., 2012). 

Kvantitativ metod kan syfta till att mäta med hjälp av att sätta siffror på informationer 

(Creshwell, 2009; Wedin & Sandell, 2004) och använda slutna frågor, medan i kvalitativ metod 

används ord och öppna frågor (Creshwell, 2009). Det kvalitativa förhållningssättet inleds med 

insamling av empiri (data) för att därefter formulera begrepp i form av teorier eller hypoteser. 

Intresset riktas mer mot individen, dvs. hur tolkar och formar individen sin verklighet (Backman, 

2008). En kvalitativ studie kan bidra till en förståelse av ett fenomen och vilka variationer som 

fenomenet uppvisar i relation till sin kontext. Generaliseringar kan då eventuellt ske i relation till 

andra snarlika situationer eller kontexter (Patel & Davidsson, 2003). Kvalitativ metod bör dock 

inte ses som motsatsen till kvantitativ metod, utan de utgör olika ändar av en skala (Newman & 

Benz 1998 i Creshwell, 2009). En forskarstudie är mer eller mindre kvalitativ eller kvantitativ 

och mixed methods hamnar ungefär i mitten mellan de båda (Creshwell, 2009). 

Val: I detta examensarbete har ett kvalitativt synsätt använts för att skapa förståelse utifrån hur 

respondenterna uppfattar den reviderade standarden.  
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3.5 Ansats 
Induktion, deduktion och abduktion är tre alternativa sätt som forskaren kan använda för att 

relatera teori och empiri (Patel & Davidsson, 2003). Den kvalitativa ansatsen beskrivs som 

övervägande induktiv och den traditionella som deduktiv (Backman 2008). Hur forskaren 

förhåller sig till förhållandet mellan teori och verklighet illustreras i Figur 3.2 nedan.  

 

 
Figur 3.2. Relationen mellan teori och verklighet. Fritt efter Patel och Davidsson (2003, s. 25). 

 

I det kvalitativa förhållningssättet använder sig forskaren vanligtvis av induktion vilket innebär 

att empiri samlas in för att därefter formulera begrepp i form av teorier eller hypoteser. Det 

kvalitativa synsättet riktar intresset mer mot individen, dvs. hur tolkar och formar individen sin 

verklighet (Backman, 2008). Deduktiv teori går åt motsatt håll gentemot induktiv teori (Bryman, 

2012). I ett deduktivt angreppssätt formuleras teorier om verkligheten, hypoteser härleds och 

prövas för att verifieras eller falsifieras (Backman, 2008; Bryman, 2012). Deduktion är ett sätt att 

separera individen från omvärlden och därigenom försöka förklara hur den objektiva verkligheten 

är konstruerad (Backman, 2008). Bryman (2012) menar vidare att precis som att deduktion 

innehåller ett visst mått av induktion, kan induktion innefatta ett inslag av deduktion. Backman 

(2008) däremot beskriver deduktion och induktion som två huvudsakliga och motsatta strategier 

inom vetenskapligt arbete. Abduktion är en tredje form av kunskapsbildning. Abduktion liknar 

induktion genom att de båda består av slutledningar utifrån iakttagelser. En åtskillnad är att 

induktion bygger på redan kända delbegrepp medan abduktion består av begreppsligt nyskapande 

(Wedin & Sandell, 2004). 

 

Val: I detta examensarbete har ett kvalitativt, induktivt perspektiv valts eftersom arbetets tyngd 

läggs vid verbal information som generar ny kunskap utan begreppsligt nyskapande.  
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3.6 Validitet och reliabilitet 
Ett forskningsmaterial prövas utifrån både relevans och precision (Hartman 2003). Kravet på 

validitet handlar om att forskningsmaterialet som samlats in ska vara relevant för 

frågeställningen, både när det gäller djup och avgränsning (Hartman 2003). Det finns skillnader i 

hur reliabilitet och validitet behandlas i kvalitativa och kvantitativa studier. I en kvantitativ studie 

kan reliabilitet och validitet vanligen faställas innan datainsamlingen startat. I en kvalitativ ansats 

däremot sker arbetet fortlöpande med begreppen då reliabilitet och validitet rör både 

datainsamlingen och analysen av det insamlade materialet (Mälardalens högskola, 2012). Varje 

kvalitativ undersökning är unik, med det finns aspekter av validitetsproblematiken som är 

generella (Hartman, 2003). I grunden handlar det om att kunna hantera och diskutera de fel som 

uppstår. Det räcker inte att insamling och bearbetning av data är korrekt utan svaren måste också 

verkligen säga något om det som avses mätas. Det kan finnas många möjliga källor till fel och 

därför bör olika data eller insamlingstekniker övervägas (Mälardalens högskola, 2014). Genom 

att använda sig av triangulering kan trovärdigheten för studien säkerställas, om flera metoder 

används och om det visar på liknande resultat kan studiens resultat bekräftas (Ahrne & Svensson, 

2011). Denzin (1984) och Patton (1999) identifierade fyra typer av triangulering: 

källtriangulering, forskartriangulering, teoritriangulering och metodtriangulering. 

Källtriangulering innebär att forskaren undersöker om datan förblir densamma i olika 

sammanhang (Denzin, 1984) genom att flera datakällor används, t.ex. olika personer eller platser 

(Patel & Davidsson 2003; Denzin 1984 i Wellis, 1997). Forskartriangulering sker när flera 

forskare undersöker samma fenomen. Teoritriangulering innebär att forskare med olika 

synvinklar tolkar samma resultat. Vid metodtriangulering används flera metoder t.ex. intervjuer 

och enkäter, för att öka förtroendet för tolkningen (Denzin, 1984).  

Kravet på reliabilitet innebär att data ska vara tillförlitlig (Hartman, 2003; Wedin & Sandell, 

2004). En utomstående ska kunna kontrollera resultaten genom att upprepa metoden under exakt 

identiska förhållanden som finns beskrivna (Backman, 2008). Utskrifter, tabeller och siffror ska 

vara tydliga, tillförlitliga och precisa. Olika material har olika källvärde beroende på i vilken 

utsträckning de lever upp till de källkritiska kriteriernas krav på oberoende, tendensfrihet och 

samtidighet. Oberoendekriteriet innebär att en källas värde bedöms utifrån i vilken utsträckning 

den är opåverkad av andra informationsgivare. Tendenskriteriet betyder att en källas värde prövas 

utifrån om den har ett eget intresse av att framställa ämnet på ett visst sätt. Talar källan i egen sak 

eller på någon annans vägnar, vilket gör att tillförlitligheten minskar och därmed källvärdet. 

Genom samtidighetskriteriet prövas en källas värde utifrån den tid som förflutit mellan en 

skriftlig eller muntlig uttalande och den händelse som uttalandet gäller. Ju längre tid som 

förflutit, desto osäkrare är källan (Hartman, 2003).  

 

3.7  Urval 

Sannolikhetsurval genomförs på slumpmässiga grunder, sannolikheten att respektive enhet i 

populationen väljs ut är känd och målet är att minimera urvals- och samplingsfel genom ett 

representativt urval (Bryman, 2012). Bryman (2012) skriver om fyra typer av sannolikhetsurval. 

Obundet slumpmässigt urval är en teknik som bygger på att varje enhet i populationen har samma 

möjlighet att komma med i urvalet med hjälp av att slumpmässiga tal väljs ut. En variant av 

obundet slumpmässigt urval är det systematiska urvalet, vilket innebär att enheter väljs utan 

användning av en slumptalstabell. Stratifierat slumpmässigt är en tredje form av 
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sannolikhetsurval som används när det finns tillgång till relevant data och genom 

stratefieringskriterier kan medlemmarna av en population identifieras. Den fjärde formen av 

sannolikhetsurval, klusterurval, kan användas genom att den första samplingsenheten inte består 

av enheter utan grupper av enheter som kallas kluster. Icke- sannolikhetsurval har tagits fram på 

andra sätt än genom slumpmässig urvalsteknik, vilket innebär att vissa enheter i populationen har 

större chans än andra att finnas med i urvalet (Bryman, 2012).  

Bryman (2012) tar även upp tre olika icke-sannolikhetsurval: bekvämlighetsurval, snöbollsurval 

och kvoturval. Som namnet antyder består bekvämlighetsurval av personer som råkar finnas 

tillgängliga för forskaren. Resultat från ett sådant urval kan vara mycket intressant, men det är 

omöjligt att generalisera resultaten på grund av svårigheterna gällande vilken population 

stickprovet är representativt för. Respondenterna består av de personer som finns tillgänglig för 

forskaren och kan skilja sig från gruppen som helhet. En situation som kan vara acceptabel att 

använda bekvämlighetsurval är när en tillfällighet möjliggör att samla in data från ett urval av 

respondenter, en möjlighet som inte kan bortses ifrån. De data som är resultatet utgör inte några 

slutgiltiga resultat (på grund av svårigheterna att generalisera), men kan fungera som en 

språngbräda för fortsatt forskning. Den andra formen av icke-sannolikhetsurval kallas 

snöbollsurval och kan till viss del beskrivas som ett bekvämlighetsurval. Forskaren ser då till att 

initialt få kontakt med ett mindre antal personer som är relevanta för undersökningens tema och 

använder dessa för att kontakta ytterligare respondenter. Den tredje formen är kvoturval som 

används relativt sällan i akademisk samhällsvetenskaplig forskning. Målet är att få ett stickprov 

som speglar en population vad gäller den relativa fördelningen av individer i olika kategorier  

(Bryman, 2012). 

 

Val: I denna studie har icke- sannolikhetsurvalet bekvämlighetsurval använts för att finna de 

personer som vid studiens genomförande har kunskap om ISO 9001:2015. Efter samspråk med 

handledare på MIUN identifierades initialt personer på certifieringsorgan och utbildare inom ISO 

9001:2015 som de som ansågs ha mest kunskap om den nya standarden. Under en av de första 

intervjuerna, i mars 2016, informerades författarna om att det fanns ett antal företag i Sverige 

som certifierats mot ISO 9001:2015. Det bestämdes att försöka att kontakta dessa företag med 

avsikten att med hjälp av källtriangulering skapa en tillförlitlig bild av huruvida ISO 9001:2015 

uppfattades tillgodose användarnas behov av den reviderade standarden. För att skapa en jämn 

fördelning mellan de två grupperna intervjuades fem respondenter som arbetade på 

certifieringsorgan/utbildare och fem respondenter som arbetade på företag som var certifierade 

mot ISO 9001:2015. De certifierade företagen var verksamma inom olika branscher och bestod 

av mindre och större företag. Certifieringsorganen och utbildare identifierades genom en 

förteckning på Swedacs hemsida och kontaktades därefter. Mail med förfrågan att delta i studien 

(se bilaga C och D) skickades till företagens adress och författarna fick därefter svar från en 

person på varje företag som arbetar med kvalitetsledningssystem. I de fall då svar ej mottogs 

kontaktades företaget per telefon.  Genom en sökning på Google identifierades ett antal 

utbildningsföretag. Ord som användes i Google sökningen var: ISO 9001:2015, certifierare, 

certifieringsorgan och utbildning. Därefter skickades förfrågan via mail om deltagande i studien 

(se bilaga C och D) till de identifierade företagen eller direkt till den person som via företagets 

hemsida identifierats arbeta med kvalitetsledningssystem. De mejl som inte besvarades följdes 

upp av ett telefonsamtal till företaget/personen. I uppstarten av en intervju med en respondent 

som arbetade på ett utbildningsföretag framkom att företaget var certifierade enligt ISO 

9001:2015. Utgångspunkt blev därför att respondenten ingick i gruppen som certifierat företag 
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istället för utbildningsföretag. För att komma i kontakt med fler respondenter som arbetade på 

certifierade företag genomfördes en sökning på certifiering.nu. Sökningen som genomfördes 1 

april gavs resultatet att vid det aktuella tillfället var 56 företag svenska företag certifierade mot 

ISO 9001:2015 (certifiering.nu).  

 

3.7.1 Bortfall 

En felkälla som inte rör urvalsprocessen är bortfall, vilket kan uppkomma när respondenter väljs 

ut men inte önskar delta i undersökningen eller inte kan nås. De respondenter som valts ut men 

inte deltar i undersökningen kan skilja sig från de övriga respondenterna i urvalet och en sådan 

skillnad kan vara viktig för frågeställningen som studeras (Bryman 2012). 

 

3.8 Datainsamling 

Det finns olika sätt att samla in information för att besvara frågeställningar i en undersökning. 

Observationer, intervjuer, enkäter och attitydskalor (Patel & Davidsson, 2003). Yin (2012) 

nämner även andra metoder som fallstudie, experiment, arkivforskning och kvalitativa metoder 

som etnografi. Vilken teknik forskaren väljer är beroende av vad som tycks ge bäst svar på 

frågeställningen i förhållande till de medel och den tid som finns till förfogande (Patel & 

Davidsson, 2003). 

Val: I studien har kvalitativa intervjuer använts för att få fram ett resultat som besvarar 

frågeställningen. För att skapa en teoretisk referensram har sökningar genomförts i relevanta 

vetenskapliga tidskrifter och litteratur.  

 

3.8.1 Tillvägagångssätt vid artikelsök 

För att ta del av aktuella artiklar på det undersökta området har författarna genomfört sökningar 

av artiklar i följande databaser: Academic Search Elite, Emerald, ProQuest Social Science, 

Science direct, Google Scholar, Primo. De begrepp som använts vid sökningarna i databaserna 

har varit följande: ISO, ISO 9001, ISO 9001:2015, management system, quality, integrated 

management systems. De tillval som gjorts vid sökningarna var engelskt språk, samt när 

möjligheten gavs valdes peer reviewed. Sökningar har genomförts under perioden januari 2016 - 

april 2016. 

 

3.8.2 Kvalitativ intervju 

I en kvalitativ intervju är både intervjuare och respondenten medskapare i samtalet. Intervjuaren 

bör inte konstruera, men hjälpa respondenten att bygga upp ett sammanhängande och 

meningsfullt resonemang om det studerade ämnet för att lyckas med den kvalitativa intervjun 

(Patel & Davidsson, 2003).  
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Strukturerade intervjuer genomförs utifrån ett frågeschema som fastställts i förväg. Intervjuaren 

formulerar frågorna på samma sätt och i den ordning som framgår i frågeschemat. Målet är att 

kontexten ska vara lika för alla intervjuer, dvs. att respondenterna möter samma frågor, vilket kan 

säkerställa att respondenternas svar kan sammanställs på jämförbart sätt (Bryman, 2012). 

Skillnader i ordningsföljden kan påverka svaren dvs. om några respondenter tidigare under 

intervjun fått en viss fråga som andra inte fått har en variation införts och därmed en potentiell 

felkälla (Bryman, 2004). I en semistrukturerad intervju kan frågornas ordningsföljd i 

frågeschemat variera. Frågorna brukar vanligen vara mer allmänt formulerade än vid 

strukturerade intervjuer. Intervjuaren kan även ställa uppföljningsfrågor om de kan uppfattas leda 

till viktiga svar (Bryman, 2012). Vid en ostrukturerad intervju har intervjuaren bara en lista av 

frågor av allmänna frågeställningar eller ett antal teman över det som intervjun kommer innefatta. 

Frågorna ställs på ett informellt sätt. Både frågor och dess ordningsföljd skiljer sig åt mellan 

intervjuerna (Bryman, 2012) och respondenten har möjlighet att påverka innehållet (Bell, 2006). 

Bryman (2001) menar att det mycket sällan är fler än en som intervjuar en respondent i 

samhällsvetenskapliga undersökningar på grund av den stora kostnad det medför att använda två 

intervjuare eller fler vid intervjuer. Bechhofer m.fl. (1984 i Bryman, 2004) beskriver att vid en 

undersökning där intervjuformen till största delen var ostrukturerad kunde flera fördelar med två 

deltagande intervjuare identifieras. Vid en strukturerad intervju ansågs dock inte två intervjuare 

medföra en intervjun bättre eller säkrare intervju (Bryman, 2004). För att få en uppfattning av hur 

intervjufrågorna uppfattas och klargöra de viktigaste aspekterna av ett ämne är det vanligt att 

genomföra pilotintervjuer (Kvale, Brinkman & Thorell, 2009).  

Val: För att ha möjlighet att ställa uppföljningsfrågor och därigenom skapa en bred förståelse för 

respondenternas uppfattning har semistrukturerade intervjuer använts i studien. Frågorna i 

intervjuguiden har dock formulerats på samma sätt och i samma ordningsföljd för minskad 

variation.  Innan intervjuerna skapades två intervjuguider (bilaga A och B) med frågor kopplade 

till undersökningens frågeställning. Den teoretiska kunskapen har utgjort en grund för 

formulering av intervjufrågor. En pilotintervju genomfördes med en person som arbetade på ett 

certifieringsorgan för att på så sätt testa frågorna på någon som kunde antas ha liknande kunskap 

om ämnet som efterföljande respondenter. Efter den intervjun ändrades ordningsföljden på 

frågorna för att skapa ett bättre flöde i intervjun. Det framkom även att det var viktigt att tydligt 

informera om att begreppet “användarna” i frågorna syftar på ledning och medarbetare i 

organisationerna som använder standarden, vilket gjordes i efterföljande intervjuer. 

  

3.8.3 Direkta intervjuer och telefonintervjuer 

Vid en direkt eller personlig intervju kan intervjuaren reagera på tecken genom att upprepa frågan 

eller försöka klargöra innebörden av den. Vid en telefonintervju, när inte intervjuaren kan se 

personen som intervjuas, kan denne inte reagera på respondenternas ansiktsuttryck. När direkta 

intervjuer genomförs kan respondentens svar påverkas av olika faktorer hos intervjuaren, t.ex. 

ålder, kön, klass och även intervjuarens blotta närvaro. Den distans som telefonintervjuer 

möjliggör undanröjer eller minskar kraftigt den felkällan (Bryman, 2004). Telefonintervjuer kan 

även ge en ökad möjlighet att prata med människor som är geografiskt avlägsna (Elmholdt 2006 i 

Kvale et al., 2009; Bryman, 2004).  
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Val: I studien har totalt tio intervjuer genomförts under vecka 12-14. Totalt sex av de tio 

intervjuerna var direkta intervjuer som genomfördes på respektive respondenternas kontor. 

Direkta intervjuer genomfördes i samtliga fall när det fanns geografisk möjlighet med syftet att 

möjliggöra för författaren att reagera på respondentens uttryck och då förklara eller förtydliga 

frågor. Fyra av respondenter befann sig långt bort och på grund av tidsaspekten genomfördes 

dessa intervjuer via telefon. I en av telefonintervjuer ombads författarna att skicka intervjuguiden 

innan intervjun vilket medförde att respondenten valde att skicka skriftliga svar på samtliga 

frågor innan intervjun. Trots detta ställdes samtliga frågor under intervjun. I samtliga tio 

intervjuer var det samma författare som ställde frågorna för att kontexten skulle vara så lika som 

möjligt under intervjuerna. Den andra författaren deltog via telefon vid åtta av intervjuerna och 

antecknade och ställde uppföljningsfrågor till det som uppfattades vara viktiga svar. 

3.8.4 Etiska principer 

Innan en intervju är det viktigt att respondenten informeras om på vilket sätt deras bidrag 

kommer användas. De behöver även informeras om deras svar kommer att behandlas 

konfidentiellt innan de börjar svara på frågorna (Patel & Davidsson, 2003). Det finns fyra 

grundläggande etiska principer som gäller inom svensk forskning är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2012). Informationskravet 

innebär att personer som är direkt inblandade i studien ska informeras om undersökningens syfte, 

att deras deltagande är frivilligt och vilka moment som ingår i studien samt att de har rätt att 

hoppa av om de önskar (Bryman, 2012; Kvale et al., 2009). Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan. I 

konfidentialitetskravet innefattas att de uppgifterna om de personer som ingår i undersökningen 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2012; Hartman, 2003; Kvale et al., 

2009). Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in som rör enskilda personer endast 

får användas för forskningsändamålet (Bryman, 2012). 

3.8.5 Transkribering 

Att transkribera innebär att ändra från en muntlig diskurs till en skriftlig diskurs (Kvale et al., 

2009). För att göra ljudinspelningar under intervjuer krävs respondenternas tillstånd (Patel & 

Davidsson, 2003). Inspelningar kan sedan spelas upp för analys och skrivas ut (Kvale et al., 

2009). Fördelen med att spela in intervjun är att respondenternas svar fångas exakt. Nackdelen 

kan vara att närvaron av bandspelaren kan påverka de svar som ges (Patel & Davidsson, 2003). 

Patel och Davidsson (2003) beskriver att när bandspelaren stängs av brukar personer börja prata 

mer spontant och inte vara lika angelägna om att framstå som t.ex. förnuftiga och logiska. Genom 

utskriften av intervjun struktureras samtalet till en form som bättre lämpar sig för analys (Kvale 

et al., 2009). I transkriptionsprocessen sker ofta en mer eller mindre medveten påverkan på 

underlaget för analysen. Skriftspråk och talspråk är inte samma sak, t.ex. försvinner ofta mimik, 

betoningar, gester och kroppsspråk (Patel & Davidsson, 2003). En intervju kan även registreras 

genom att den som intervjuar skriver ner utifrån sitt minne, litar till sin empati och skriver ner de 

viktigaste aspekterna av intervjun då den avslutats, ibland med hjälp av anteckningar som skrivits 

under intervjun. Det finns dock begränsningar förenat med att lita till sitt minne, t.ex. att det de 

exakta formuleringarna snabbt glöms bort (Kvale et al, 2009). 

  

Val: Samtliga respondenter godkände inspelning av intervjun och de spelades in genom en 

applikation (app) på en av författarnas telefon. Vid två intervjuer misslyckades inspelningen och 
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för dessa två intervjuer användes anteckningar som skrivits under och direkt efter intervjun. För 

den ena intervjun fanns även skriftliga svar som respondenten mejlat tidigare. Intervjuernas längd 

varierade mellan 35- 65 minuter, de flesta varade cirka en timme. Intervjuerna skrevs ut 

ordagrant och i utskrivet skick blev intervjuerna mellan 10-20 sidor långa. 

 

3.9 Analysmetod 

Vid kvantitativ metod är det normalt att de tre momenten observation, analys och tolkning sker 

konsekutivt efter varandra. Vid kvalitativ metod är det vanligt att observation, analys och 

tolkning sker samtidigt (Backman, 2008). Genom att gå från delar till helhet och genom att 

använda sin förförståelse för helheten kan delen förstås och tvärtom (Wedin & Sandell, 2004). 

Efter upprepade genomläsningar av svaren kan ett mönster i data börja skönjas. Vid fortsatta 

genomläsningar kan gränser mellan de olika kategorierna bli synliga. Om svarsmönstret är 

homogent kan ett mindre antal citat väljas som tydligt illustrerar kategorin. Om kategorin 

omfattar en stor variation kan det vara nödvändigt med ett större antal citat (Patel & Davidsson, 

2003).  

 

Val: Författarna har läst igenom samtliga intervjuutskrifter flera gånger på varsitt håll för att 

sedan diskutera förutsättningslöst och uppmärksamma varandra på olika infallsvinklar. 

Författarna har även lyssnat igenom intervjuerna flertalet gånger. Relevanta svar gällande vilka 

förändringar som främst uppfattas möta användarnas behov har noterats och liknande svar har 

sammanförts. För att urskilja svaren som framkom under intervjuerna samt hur frekvent de 

nämndes har författarna summerat antalet relevanta och liknande svar. Med hjälp av mindmaps 

och tabeller har grupperingar skapats för att bringa ordning i empirimaterialet. Genom tolkningen 

med fokus på delar och helheten och tvärtom har mönster och kategorier skönjats. Författarens 

förförståelse för området ökade och data analyserades återigen för att undersöka om ytterligare 

information om förändringar som främst uppfattas möta användarnas behov fanns i materialet. 

Kategorierna presenterats sedan i hörnstenarna i Hörnstensmodellen, då hörnstenarna 

tillsammans med olika arbetssätt och verktyg bildar en helhet som kan representera ett 

ledningssystem enligt Bergman och Klefsjös (2012) tolkning. Dessa jämfördes därefter med den 

teori som berörde respektive område och empirin analyserades gentemot teorin. Analysen 

fokuserar på att sammanbinda resultatredovisningen och teorin i relation till uppsatsens två 

frågeställningar. Detta för att besvara syftet och leda till ökad förståelse om området. Genom 

källtriangulering ville författarna ursprungligen presentera resultatet från de två grupperna 

certifieringsorgan och företag separat. Under tolkningsfasen framkom att i svaren från de två 

grupperna kunde inga framträdande skillnader skönjas. Därav presenterades de två gruppernas 

resultat tillsammans. 

 

 

 

 



25 

 

4. Resultat och analys 
Resultat och analys presenteras i ett kapitel då resultat- och analysbearbetningen har skett 

samtidigt, vilket är vanligt i en kvalitativ studie. Resultatet åskådliggörs i löpande text, med 

utdrag ur intervjuerna som analyseras. Resultatet presenteras utifrån hörnstenarna i 

Hörnstensmodellen: sätt kunderna i centrum, utveckla ett engagerat ledarskap, skapa 

förutsättningar för delaktighet, basera beslut på fakta, ständiga förbättringar och arbeta med 

processer. 

4.1 Intervjuade respondenter 

Nedan presenteras de respondenter som deltagit i studien.  

Certifieringsorgan

/ 

Företag 

Roll i 

organisationen 

Antal år av 

arbetserfarenhet 

av ledningssystem 
 

Företag certifierat  

mot ISO 9001:2015 

Kvalitets- och 

miljöchef, 

inköpschef 
 

Över 5 år 

Företag certifierat  

mot ISO 9001:2015 
Kvalitets- och 

Miljöansvarig 
 

Ca 10 år 

Företag certifierat  

mot ISO 9001:2015 
Senior konsult 

verksamhets- 

styrning 
 

Ca 30 år 

Företag certifierat  

mot ISO 9001:2015 
Kvalitets- och 

miljöchef 
 

Ca 25 år 

Certifieringsorgan/ 

utbildare  
Säljare 
 

5 år 

Certifieringsorgan/ 

utbildare  
 

Projektledare 12 år 

Certifieringsorgan/ 

utbildare  
Revisionsledare 
 

Ca 25 år 

Certifieringsorgan/ 

utbildare  
Revisionsledare 
 

Ca 6 år 

Certifieringsorgan/ 

utbildare  

Teknisk chef, 

revisionsledare 
 

Ca 40 år 

Företag certifierat  

mot ISO 9001:2015 
VD Ca 25 år 

Figur 4.1. Tabell över intervjuade respondenter. Tabellen visar typ av organisation/företag som respondenterna 

arbetar i, deras roll i organisationen samt antal års erfarenhet av ledningssystem. 
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4.2 Sätt kunderna i centrum 

Bergman och Klefsjö (2012) betonar att sätta kunden i centrum och att det är viktigt att verkligen 

förstå vad kunden vill ha och sedan systematiskt utveckla produkter eller tjänster som försöker att 

överträffa kundernas förväntningar. Genom att kundernas förväntningar och behov systematiskt 

undersöks hindras produkter som inte fungerar att komma ut på marknaden. Då många företag 

har ett starkt fokus på externa kunder är det viktigt att de interna kunderna inte glöms bort (ibid). 

I intervjumaterialet framkommer att fyra av respondenterna nämner “anpassning till 

verksamheten” under intervjuerna, både vid frågan om huruvida användarnas behov kommer 

mötas med och fördelar med den reviderade standarden. 

 

“För medarbetarna så måste de ju vara det att det är ett ledningssystem som är anpassat 

till de risker och möjligheter som man faktiskt har och att det där igenom upplevs som ett 

system som blir användarvänligt för att man styr det man behöver styra och man krånglar 

inte till det.”  

”Det finns förutsättningar att skapa ett ledningssystem som är ännu bättre anpassat till 

verksamheten och verksamhetens behov och det kan ju inte vara till nackdel för någon.”  

Enligt Christiansson och Christiansson (2006) är det kunden som ska stå i fokus i processen 

vilket innebär att det som produceras i processen ska bidra till nytta för kunden. En av 

respondenterna pekar tydligt på att kvalitetsledningssystemet måste ge nytta och tog själv tidigt 

reda på vad den nya standarden skulle innebära. Detta för att se vilka förändringar som skulle 

komma och om det var värt att fortsätta certifiera företaget mot ISO 9001. Respondenten berättar 

att denne såg flera fördelar med den reviderade standarden och företaget var ett av de första 

företagen att certifiera sig mot den nya standarden: 

“Egen nyfikenhet då jag upplever ett föråldrat synsätt ifrån företag och revisorer. För 

många är fostrade i det jag kallar ”gamla ISO” (mycket papper men lite effekt). Tidigare 

standarder erbjöd inte tillräckligt med affärsnytta. Ska vi ha det kvar så måste det ge en 

nytta.” 

De aktiviteter som inte bidrar till kundnytta är onödiga aktiviteter (Christiansson och 

Christiansson, 2006)). Att göra det enkelt och inte krångla till är det dock flera av respondenterna 

som nämner som en utmaning i ledningssystemen: 

”Utmaningen i de här systemen är ju att göra dem enkla och anpassa dem till den 

verksamhet man bedriver och samtidigt veta att vi uppfyller kraven om vi nu vill vara 

certifierade. Det är ju väldigt lätt att krångla till det och skriva en massa.” 

 

Vidare beskrivs att ledningssystemet lätt kan bli för omfattande och att en utmaning är att 

ifrågasätta innehållet och våga ta bort det som inte behöver finnas med. Nio av respondenterna 

uttrycker på olika sätt utmaningen att skapa ett ledningssystem på vad en respondent benämner 

som “en rimlig nivå”. 

“ (...) dels för att få bort detaljnivån i stort och få folk att tänka själva, att få det på en 

rimlig detaljnivå (...) så det inte blir för detaljstyrande så att det finns utrymme för 

kreativitet samtidigt som det ska vara ett ledningssystem.” 
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Även om några respondenter pratar om att det finns en farhåga att “man grottar ner sig i för tung 

dokumentation” talar en majoritet av respondenterna om de flexiblare kraven på dokumentation i 

den reviderade standarden och flera nämner det som en positiv förändring för användarna. 

“En stor eller en viktig förändring är väl egentligen att det är större frihetsgrader i vilket 

sätt verksamhetsdokument presenteras och bevaras.” 

“Den största förändringen är att man tagit bort väldigt många dokumentationskrav och 

istället ställt mycket högre krav på processer.” 

Åtta respondenter uttrycker på olika sätt att de färre föreskrivna kraven i den reviderade 

standarden leder till att organisationer nu måste tänka mer själva när de utformar sitt 

ledningssystem. Det kan vara svårt för vissa företag tror en av respondenterna och samma 

respondent menar därför att det är det viktigt att förstå standarden. Det framkommer även att i 

den reviderade standarden är det tydligt att fokus har flyttats från dokumentation till att utveckla 

ett kvalitetsledningssystem som passar företagets verksamhet, vilket en av respondenterna ser 

som en utmaning.  

”Utmaningen i de här systemen är ju att göra de enkla och anpassa dem till den verksamhet man 

bedriver och samtidigt veta att vi uppfyller kraven om vi nu vill vara certifierade.” 

Två av respondenter pekar på ett behov av tydlighet. De har dock svårt i dagsläget att ta ställning 

hur väl detta behov uppfylls med den reviderade standarden. Två respondenterna uttrycker att 

behov som användarna har på ledningssystemet är följande. 

”Ordning och reda är en punkt… att man jobbar mer strukturerat helt enkelt”  

”Enkelt för medarbetarna att hitta saker, det är ju liksom förutsättningen annars kommer 

de ju inte att använda det”. 

En majoritet av respondenterna menar samtidigt att medarbetarna inte direkt berörs av 

revideringen. 

”De behöver ju bara känna till organisationens ledningssystem och för dem blir det inte 

särskilt stora förändringar. … Medarbetarna i en organisation ska ju kunna sitt 

ledningssystem, de ska förstå rutiner, måste jag följa det här och det här. Vad har vi för 

kvalitetspolicy, vad har vi för mål men de ska inte behöva förstå en standard.” 

Respondenten i ovan citat motsäger sig dock senare i intervjun då denne menar att 

ledningssystemet kommer att kunna erbjuda bättre stöd till medarbetarna då 

kvalitetsledningssystemet är anpassat till verksamheten. Även om medarbetarna inte direkt berörs 

av standarden så berörs medarbetarna av den indirekt genom ledningssystemet menar en annan 

respondent. En tredje synpunkt som framkommer i en intervju är hur medarbetarna påverkas och 

som beror på hur ledningen väljer att anpassa kvalitetsledningssystemet.  

Sörqvist (2004) menar att bedömning av brister primärt ska ske ur kundens perspektiv. En 

produkt kan uppfylla alla företags formulerade specifikationer, men den behöver ändå inte möta 

kundens behov. I ett sådant läge är produktens kvalitet otillräcklig. Kunden bedömer produkten 

utifrån dess förmåga att uppfylla ett behov och ge en viss avsedd nytta (Sörqvist, 2001). Sörqvist 

(2001) menar att det är viktigt att vara medveten om att kunder ofta inte uttrycker alla sina behov. 

Hälften av respondenterna säger att de inte ser några nackdelar med standarden, övriga 
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respondenter har mindre förbättringsförslag eller ser olika utmaningar. Ett förbättringsområde 

som en av respondenterna nämner är att standarden fortfarande är relativt lång. En annan menar 

att kapitlet om riskhantering borde utvecklas ytterligare men går inte in på några detaljer om vad 

detta skulle innebära. Två av respondenterna nämner att det fortfarande kan vara svårt att förstå 

möjligheterna att använda standarden för att utveckla sina affärsprocesser. En farhåga som nämns 

av fyra av respondenterna är att det blir svårare för certifieringsorganen att göra en bedömning av 

en organisations verksamhet då standarden i mycket större utsträckning behöver tolkas. Av 

intervjuerna framgår dock inte om specifikt medarbetarna som dagligen arbetar i 

organisationernas kvalitetsledningssystem har behov som idag inte möts.  

I tre av intervjuerna nämnde respondenterna att de deltagit i marknadsundersökningar som bland 

annat SIS genomfört. SIS- Standard News (2011) beskriver att för att utveckla standarden bjöd 

ISO- arbetsgruppen på SIS in till en undersökning för att motta feedback om hur standarden kan 

förbättras. Syftet med undersökningen var att identifiera nyttan som en organisation anser sig ha 

av ISO 9001 men också att identifiera eventuella brister och framtida behov som finns på 

standarden. Undersökningen hade även som mål att samla in synpunkter på strukturen (SIS, 

2011). Några av respondenterna som författarna intervjuat har beskrivit hur de deltagit i den 

kommitté genom SIS där de haft möjlighet att lämna synpunkter under arbetet med den 

reviderade standarden. 

De respondenter som deltagit i olika marknadsundersökningar och kommittéer beskriver att de i 

stort är nöjda med hur standarden utformats, de förslag som lagts fram möts i den reviderade 

versionen och det finns inga stora behov som i dagsläget inte uppfylls.  

En övervägande positiv inställning uttrycks av respondenterna till den reviderade standarden. 

Hälften av respondenter menar dock även att det kan vara för tidigt och den reviderade 

standarden är för ny och att de därför har svårt att säga alltför mycket om den reviderade 

standarden innan företaget börjat arbeta aktivt med standarden och ledningssystemet. Trots att 

respondenterna uttrycker svårigheter att uttala sig angående mottagandet från användarna anger 

de att intrycket varit positivt. 

”(…) men de flesta har varit rätt positiva.. har jag fått intryck av.. det har setts som en 

förbättring och ja.. det är ju ingen systematisk insamling om hur de tycker (...)” 

Det kan konstateras att de behov som respondenterna uppfattar att ledning och medarbetare har 

på ett kvalitetsledningssystem möts av den reviderade standarden. De menar att detta uppnås 

genom att standarden har mindre krav på dokumentation och att ledningssystemet därmed lättare 

kan utvecklas och anpassas efter de behov som finns i organisation.  

4.3 Utveckla ett engagerat ledarskap 

 

Nio av de tio respondenterna uttrycker att en fördel i den reviderade standarden är att ledningen 

nu måste vara mer involverade i arbetet med kvalitetsledningssystemet, bland annat på grund av 

att ledningens representant försvinner. En vanlig orsak till att implementering av offensiv 

kvalitetsutveckling misslyckas är att ledningen inte är involverad och istället delegerar ansvaret 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Respondenterna menar att den nya standarden förtydligar ledningens 

engagemang i styrandet av kvalitetsledningssystemet och anser också att det är ledningen som 

måste initiera initiativ till att skapa förändring i organisationen.  
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“Ledningens engagemang, det tror jag nog är största vinsten.” 

 

Detta är förenligt med Bergman och Klefsjö (2012) som menar att offensiv kvalitetsutveckling 

bygger på ledningens engagemang för kvalitetsfrågor och genom ett engagerat ledarskap kan ett 

arbete med kvalitetsutveckling byggas upp. Bergman och Klefsjö (2012) menar också att 

ledningen behöver vara förebilder och aktivt delta i det praktiska arbetet. I och med 

förtydligandet i standarden om ledningens engagemang, anser respondenterna också att det finns 

förbättrade förutsättningar att lyckas med kvalitetsledningssystemet i sin verksamhet vilket är 

förenligt med Ljungberg och Larsson (2012) som menar att det är ledningen som är 

organisationens konstruktör, det är deras uppgift att utforma, etablera och utveckla en 

ändamålsenlig infrastruktur i organisationen. 

  

I studien genomförd av SIQ- Institutet för Kvalitetsutveckling (2012) framgår att kvalitetsarbetet 

ses som en företeelse vid sidan av den ordinarie verksamheten och att kvalitetsarbetet i allt för 

hög utsträckning delegeras till specialister, vilket flertalet av respondenterna bekräftar att så är 

fallet i många organisationer. I intervjumaterialet framkommer att det idag ofta är specialister så 

som t.ex. en kvalitetsansvarig som har det yttersta ansvaret för organisationens 

kvalitetsledningssystem. Nio av respondenterna säger i intervjun att de hellre ser att ledningen tar 

det övergripande ansvaret och leder arbetet med kvalitetsledningssystemet vilket överensstämmer 

med Bergman och Klefsjö (2012) som menar att genom ett engagerat ledarskap kan ett arbete 

med kvalitetsutveckling byggas upp. Respondenterna uttrycker att de nu därför har förhoppningar 

om att denna förändring i standarden ska klargöra ansvaret och att när ledningen engageras kan 

kvalitetsledningssystemet också få större prioritet. Å andra sidan uttrycker fyra av respondenterna 

en oro över att det blir kan bli svårt att engagera ledningen och två respondenter uttrycker en oro 

för att förändringen kan leda till att ingen tar ansvar, att ansvaret hamnar mellan stolarna.  

 

”Sen är det ju en del farhågor(...) man avskaffar ju till exempel ledningens representant 

och nu säger man att hela ledningen är ansvarig och då är det en del som tror att då 

kommer ingen riktigt att ta ansvar då.” 

Ytterligare en farhåga gällande ledningens tydliga ansvar för kvalitetsledningssystemet som 

nämns av en respondent gäller kontakten mellan revisorer och ledningsgruppen: 

  

“Men det är inte så lätt som revisor att hävda att ni jobbar inte tillräckligt strategiskt med 

ert ledningssystem. (…) En sån diskussion är inte så lätt att ta med en ledningsgrupp.” 

 

 

En av respondenterna pratar om att en utmaning kan bli att behålla engagemanget som funnits i 

verksamheten under implementeringen, ett engagemang som beskrivs som stort bland ledning 

och medarbetare. Respondenten nämner vidare att workshops planeras och att forum har bildats 

för att arbeta med omvärldsfrågor och möjlighetsanalyser i en strävan att upprätthålla 

engagemanget i organisationen. 

Ljungberg och Larsson (2012) menar att en av ledningens viktigaste uppgifter är att skapa 

förutsättningar för organisationen och att förverkliga dess uppgifter och mål. Vidare nämner åtta 

respondenter under intervjuerna att det är ledningen som ska koppla ihop kvalitetsarbetet med 
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affärsstrategin, att kvalitetsledningssystemet inte är något som sker utanför den ordinarie 

verksamheten. 

“Det är väl att ledningen måste ta ett större ansvar (..) de har ju krav på sig att 

kvalitetsarbetet också ska hänga ihop med affärsstrategier, att det verkligen är en röd 

tråd.” 

En respondent säger i intervjun att det finns förutsättningar för detta i den reviderade standarden. 

”Snarare så att man har förbättrat genom att man trycker på att man ska koppla de här 

systemen mer till strategier och företagens övergripande mål och på så vis få upp det här 

intresset för ledningsgrupperna.” 

Ledarskap handlar om att skapa en vision för organisationen, stödja medarbetare att arbeta mot 

visionen och att motivera och inspirera för att påskynda och underlätta rörelsen i visionens 

riktning (Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman & Klefsjö (2012) argumenterar också att det krävs 

att visionen tydliggjorts, kommunicerats ut och förankrats hos medarbetare och här krävs att 

chefer/ledare har förmåga att presentera, kommunicera, argumentera och inspirera. Yukl (2012) 

menar att en framgångsrik vision inte enbart talar om vad organisationen gör, utan också om 

varför det är meningsfullt och spännande att göra det. Det framkommer bland intervjumaterialet 

att det är viktigt att ledningen visar att kvalitetsledningssystemet är prioriterat i organisationen.  

Åtta av respondenterna uttrycker att flera förtydliganden gjorts i den reviderade standarden och 

flera respondenter menar att det inte skett stora förändringar. Bland annat beskriver en respondent 

att det tidigare funnits krav på ledningens engagemang men att det nu är “utpekat att ledningen 

måste vara engagerad i ledningssystemet som är certifierat i ISO 9000”. Även en annan 

respondent pekar på att det egentligen inte skett stora förändringar av standarden utan att det i 

mångt och mycket istället är ett förtydligande för att det inte har fungerat tidigare.  Enligt 

respondenten har det framgått i tidigare versionen av standarden att kvalitetsledningssystemet ska 

vara ledningens system men att det inte har varit tydligt i alla organisationer, ofta har 

kvalitetsledningssystemet hamnat på kvalitetschefens bord istället för hos ledningen. Samtidigt 

motsäger sig samma respondent detta senare i intervjun genom att beskriva att varannan gång 

som standarden revideras så genomförs stora förändringar och menar att en sådan stor förändring 

skedde år 2015.  

  

Sammanfattningsvis kan det utifrån resultatet konstateras att samtliga respondenter är positiva till 

att ledningen behöver ha ett större engagemang i kvalitetsarbetet, men att det också enligt flera 

respondenter är i det arbetet som mycket av utmaningen i den reviderade standarden finns. 

 

4.4 Skapa förutsättningar för delaktighet 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) handlar ledarskap om att stödja medarbetare att arbeta mot 

visionen, och att motivera och inspirera för att påskynda och underlätta rörelsen i visionens 

riktning. Respondenterna talar inte så mycket om visioner eller att ledningen inspirerar 

medarbetarna. Rentzhog (1998) menar att en TQM strategi aldrig endast kan beröra ett fåtal 

experter i ett företag utan en central tanke är att alla ska vara delaktiga. Ledningen ska skapa 
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förutsättningar för medarbetare att delta och påverka beslut och att arbeta med förbättringsarbetet 

(ibid). Få respondenter diskuterar kring medarbetarnas delaktighet i att utforma 

kvalitetsledningssystemet. Två respondenter berättar att det främst är kvalitetsansvarig på 

företaget som har utvecklat företagets kvalitetsledningssystem. En respondent nämner däremot att 

både medarbetare och ledning på dennes arbetsplats varit väldigt delaktiga i utvecklingen av 

kvalitetsledningssystemet. En annan av respondenterna uttrycker att när ledningen blir mer 

involverade och samarbetar med varandra, så smittar det av sig till medarbetarna. 

För att medarbetarna ska kunna se och bedöma meningen i det de gör och bidrar till är 

ledarskapet avgörande (Hällsten & Tengblad, 2006) och ledningens roll är enligt Wilson (1995 i 

Hällsten & Tengblad, 2006) att vara hjälpande och stödjande. Hällsten och Tengblad (2006) 

betonar medarbetarnas roll och agerande i organisationer men menar också att ledningen 

fortfarande har en viktig roll att spela. I intervjuerna framgår tydligt att respondenterna anser att 

ledningen har en viktig roll att spela i utvecklingen av kvalitetsledningssystemet. Hällsten och 

Tengblad (2006) menar att chefen bör se till att de anställda har resurser och verktyg, t.ex. genom 

lämplig utbildning. En av respondenterna uppger att t.ex. risk- och möjlighetsanalyser görs på en 

övergripande nivå av ledningsgruppen men också på medarbetarnivå. Respondenten menar vidare 

att alla medarbetare har fått utbildning i kvalitetsarbete och ledningssystem i samband med 

implementeringen. I övriga intervjuer framgår inte om medarbetare har fått någon grundläggande 

eller vidareutbildning i kvalitetsledningssystemet. Däremot visar det sig i en av intervjuerna att 

den reviderade standarden upplevs bidra till att alla i organisationen blir delaktiga: 

“Alla måste gå in och bli involverade och se till att när man jobbar med processer så är 

det väldigt viktigt att, att alla bidrar.” 

Bergman och Klefsjö (2012) anser att systemet ska vara dokumenterat i den mån det behövs, det 

ska fungera som ett stöd i det dagliga arbetet och som en bas för revision av organisationens 

arbete med kvalitetsfrågor.  Granér (1994) menar att desto enklare och mer konkret ett budskap 

är, desto lättare är det att förstå vilket medför en större sannolikhet att budskapet uppfattas 

korrekt. Hälften av respondenterna pratar om att det kommer att bli enklare att använda 

standarden vilket även betonas av ISO (Moving from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015). Det 

som nämns som en anledning till det är att respondenterna upplever att den reviderade standarden 

är lättare att läsa standarden då den består av ett tydligare och enklare språk och innehåller färre 

svåra begrepp vilket två respondenter uttrycker. 

”Den är ju lättare att förstå den nu än den var förr om man skulle läsa den för första 

gången.”  

En respondent pekar på att det finns ytterligare förbättringsmöjligheter gällande språket. 

”Det finns ju fortfarande om man läser vissa delar i standarden att jag tycker att man har en 

vokabulär som gör att man särskiljer att kvalitetsledningssystemet är något som är fristående 

från verksamheten.”  

Sammanfattningsvis diskuterar respondenterna inte i någon större utsträckning medarbetarnas 

delaktighet i kvalitetsarbetet eller deras delaktighet i att utforma ledningssystemet. 

Respondenterna menar att det är ledningen som måste driva arbetet med 

kvalitetsledningssystemet för att skapa delaktighet. Även Hällsten och Tengblad (2006) menar att 

det är viktigt att ledningen ser till att medarbetarna har resurser och verktyg genom t.ex. 

utbildning och att ledningen hjälper och stödjer medarbetarna.  
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4.5 Basera beslut på fakta 

Utvecklingen inom kvalitetsområdet har inriktas allt mer mot att öka insatserna redan innan 

tillverkningsprocessen satts igång.  Genom att kundernas förväntningar och behov systematiskt 

undersöks samt genom att utföra välplanerade försök och robusta konstruktioner kan produkter 

som är felaktiga och olönsamma förhindras att komma ut på marknaden (Bergman & Klefsjö, 

2012). Att riskhantering har fått en större plats i den reviderade standarden uttrycker hälften av 

respondenterna är en fördel för användarna av den reviderade standarden. Bergman och Klefsjö 

(2012) menar att för att ha möjlighet att fatta beslut baserade på fakta behöver ledning och 

medarbetare kunskap. Genom att samla in, strukturera och analysera olika typer av information 

kan organisationer ta beslut som är väl underbyggda och inte beror på slumpfaktorer (Bergman 

och Klefsjö, 2012). Rentzhog (1998) menar att det kan tyckas självklart att basera beslut på fakta, 

men ofta läggs mer tid på att tro och diskutera vad kunden vill ha istället för att ta reda på vad de 

faktiskt vill. En av respondenterna som menar att det är positivt att riskanlys får en större plats i 

standarden menar att riskanalysen som finns i den reviderade standarden kan leda till att besluten 

i större utsträckning kommer tas efter att analys. 

”Man kommer att trycka mycket mer på att jobba med riskhantering (…) det har det 

funnits med också i tidigare version men nu kommer man mycket mer trycka på att man 

verkligen visar upp att man verkligen jobbar med riskanalys (…) att det finns fakta bakom 

de beslut man tar.” 

En annan av respondenterna som ser positivt på att riskhantering fått ett större utrymme i den 

reviderade standarden menar dock att det sätt som riskhantering är beskrivet inte riktigt räcker 

hela vägen fram. Respondenten önskar att ISO hade tagit ytterligare ett steg längre, men 

respondenten specificerar inte vad detta skulle innebära.  

Fyra respondenter nämner i samband med arbete med risker även arbete med möjligheter, och en 

av dem menar att nästa steg är att få färre risker och fler möjligheter. 

” ... och sen tittar man på hur ska vi kunna få mer att bli möjligheter och mindre att bli 

risker. Då är det mycket lättare att eh ja nå ett resultat.”  

Något som hälften av respondenterna pratar om som ett viktigt tillägg är organisationens 

förutsättningar eller omvärldsbevakning, att det blir viktigare att förstå organisationens plats i 

världen. En av dessa respondenter tror att det kan bli en utmaning för vissa företag att jobba med 

organisationens förutsättningar. 

Sammantaget diskuteras inte basera beslut på fakta bland respondenterna i någon större 

utsträckning, men nära hälften av respondenterna menar att det faktum att riskhantering har fått 

en större plats i standarden är viktigt för att skapa nytta för de interna kunderna. Hälften av 

respondenterna lyfter också fram att det är positivt att standarden nu pekar på att det blir viktigare 

att organisationen förstår sin plats i världen och vad som påverkar den.  

4.6 Arbeta ständigt med förbättringar 

Demings förbättringscykel ”Planera - Gör- Studera – Lär” brukar ofta fungera som en symbol för 

ständiga förbättringar (Ledningssystem, 2014). Att etablera och utveckla en förbättringskultur 

och arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten framhålls som en viktig faktor för att 
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bibehålla konkurrenskraften (SIQ- Institutet för Kvalitetsutveckling, 2012). I den nya standarden 

har ISO utvecklat en modell för kvalitetsledningssystemet som kan tillämpas på en process men 

även på kvalitetsledningssystemet som helhet (ISO 9001:2015). Respondenterna talar inte så 

mycket om att de arbetar med ständiga förbättringar men tre respondenter nämner begreppen 

ständiga förbättringar och/eller PDCA- cykeln när de beskriver positiva förändringar i standarden 

som leder till ökad kundnytta. Dessa respondenter menar att i den nya version är det mer fokus på 

att jobba med förbättringar vilket medfört att den reviderade standarden är något mer proaktiv än 

den tidigare versionen. En av dessa respondenter tycker att den nya standarden har ett tydligare 

PDCA-hjul fokus.  

“Det följer ju det här PDCA- hjulet, förbättringshjulet, på ett bättre sätt.”  

Enligt Swedac (Ledningssystem, 2014) har fokus i ledningssystemen ändrats från att tidigare ha 

fokuserat på “ordning och reda” till att fokusera på “ständiga förbättringar”. Även Bergman och 

Klefsjö (2012) menar att arbetet tidigare inriktades mer mot att formulera och samla rutiner som 

sammanfattades i ett kvalitetsledningssystem. Utvecklingen har sedan inriktas allt mer mot att 

öka insatserna redan innan tillverkningsprocessen satts igång (ibid).  Rentzhog (1998) menar att 

traditionella tankar om ett optimalt arbetssätt måste ersättas med en övertygelse om att det alltid 

finns ett bättre sätt att tillfredsställa kundernas behov. Medan ovan respondenter talar i positiva 

ordalag om ständiga förbättringar och PDCA är det en respondent som nämner att arbetssättet 

kanske inte är passande i alla branscher: 

 

”En helig ko i 9001 är ju det här med ständiga förbättringar och då finns det en 

diskussion nu att det kanske är lite för stort fokus på det för om man perfektionerar sig åt 

det här hållet och sen helt plötsligt så svänger verkligheten hit då kanske det blir väldigt 

omständligt att byta (…) och det kan ju säkert vara mer i vissa branscher än andra.”  

Medarbetarna bör dagligen arbeta med ständiga förbättringar (Rentzog, 1998) och varje 

investering i förändring kräver samma investering i utbildning (Bolman & Deal, 2015). Hällsten 

och Tengblad (2006) menar att chefen bör se till att de anställda har resurser och verktyg, t.ex. 

genom lämplig utbildning. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) utgör kvalitetsutveckling en 

integrerad del av organisationens verksamhet (och handlar om att ständigt arbeta med 

förbättringar) och det finns flera olika skäl till att organisationer misslyckas med implementering 

av offensiv kvalitetsutveckling i organisationen, vilket det vanligaste skälet är att man 

underskattar de resurser som behövs avsättas och den långsiktighet som behövs för att lyckas 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Fyra respondenterna pratar om att utmaningen blir att sätta av tid 

och resurser “att verkligen göra det” eller att “att integrera det i verksamheten”.  En av dessa 

respondenter pratar om behovet av resurser och tid men i form av utbildning för att kunna arbeta 

med ständiga förbättringar: 

”Tydligt i den där nya versionen att man måste förstå och man måste ha de där 

resurserna att om medarbetare ska arbeta med olika frågor och försöka förbättra så då 

måste man ge de, resurser både i tid och utbildningar och man behöver kanske mer 

utbildning i någonting och man behöver något annat. Så man säkerställer att 

kvalitetsledningssystemet uppnår, ja de resultat som man vill uppnå då.”  

En annan av dessa respondenter föreslår en lösning på hur tid skulle kunna avsättas för arbete 

med kvalitetsledningssystem, dvs. att en rekommenderad avsatt tid ska anges i standarden. 
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”Det är ju möjligt att man kunde vara lite mer detaljerad. Skriva ut att det ska finnas 

resurser i form av tid, det är ofta där det kniper, men det är ju lite svårt att säga något 

som ska vara allmängiltigt i alla sammanhang.”  

Samtidigt framgår det i två av intervjuerna att resurser som behöver tillsättas beror på var 

organisation befinner sig. En av respondenterna säger: 

”Om man jobbat enligt den gamla standarden på ett bra sätt då blir det inte mycket 

förändringar för medarbetarna men för ledningen och kvalitetsansvarig blir det ju mycket 

ändringar om man nu har en sådan.” 

Sammanfattningsvis talar inte respondenterna i någon större utsträckning om arbete med ständiga 

förbättringar, men flera menar att i den nya standarden är det ett tydligare fokus på att jobba med 

ständiga förbättringar vilket leder till ökad kundnytta.  

 

4.7 Arbeta med processer 

I den nya upplagan av ISO tydliggörs arbetet med processer och det läggs större fokus på att 

koppla affärsprocesserna till de värdeskapande flödena. Ledningen ska definiera målet och det 

förväntade resultatet, och det ska även finnas en tydlig koppling till organisationens strategi eller 

affärsplan (Nyström, 2015). Att ledningssystemet nu ska vara kopplat till företagets affärsstrategi 

nämner åtta av tio respondenter kan leda till ökad kundnytta och som enligt Turk et. al. (2015) 

kan hjälpa en organisation att förbättra sitt resultat och hantera risker..  

“Nu sägs det rakt ut att ISO-målen och policyn inte får motsäga affärsstrategin.”  

“Ledningen måste ta ett större ansvar, de har ju krav på sig att kvalitetsarbetet också ska 

hänga ihop med affärsstrategier: Att det verkligen är en röd tråd. Så kommer ju 

kvalitetsarbetet att vara mer integrerat i det dagliga arbetet, det är ju så det ska vara. Vi 

ska ju inte sitta på fredagseftermiddagar och jobba med kvalité. Vi ska ju göra det utifrån 

vad kunden vill ha, ja utifrån ja vad mina medarbetare önskar.”  

“Jag ser inga hinder att man ska kunna bygga ledningssystem som är fullständigt 

anpassade till vad jag behöver...vilka förutsättningar vi har i vår verksamhet.. vilka krav 

som våra intressenter har och vilka risker och möjligheter det finns förknippat för dem.. 

och koppla ihop det med den strategiska inriktningen.”  

Att det kan bli en utmaning för vissa företag att förstå möjligheten som finns att jobba med 

affärsprocessen menar två av dessa respondenter, och en av dessa respondenter nämner också att 

en av marknadsundersökningarna som gjordes inför revideringen av standarden så framkom det 

att många ansåg att standarden inte var tillräckligt kopplad till affärsstrategier. Att affärsidèn 

kopplas ihop med de processer som företaget har överensstämmer med Rentzhog (1998) och 

Persson (2004), som menar att när huvudprocesser väljs ska de stå i nära samband med företagets 

affärsidè då affärsidén ger vägledning för hela organisationen. Genom att bryta ned affärsidén i 

underdelar kan sedan processer definieras som möter företagets behov. Det är också viktigt att 

koppla företagets vision mot processerna då visionen skapar en samsyn om en gemensam framtid 

(Rentzhog, 1998). En av respondenterna (som inte uttryckligen nämner att en positiv förändring 

är att kvalitetsledningssystemet ska utgå från affärsidén) menar att fokuset på processer i den 
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reviderade standarden kan ge en helhet för verksamhetens flöde och det blir lättare att förklara för 

medarbetarna vilka roller som finns i flödet. Respondenten menar också att den förändring som 

deras organisation genomfört den senaste tiden även hade varit möjlig att genomföra med version 

2008, men att revideringen 2015 gav dem tydligare verktyg.  

Fyra av respondenterna lyfter fram att den nya strukturen som innebär att ISO 9001 kan 

kombineras med miljöstandarden ISO 14000 är en förbättring för de interna kunderna. Enligt 

litteraturen finns det många undersökningar som påvisar flera fördelar med integrering av 

ledningssystem som t.ex. mindre byråkrati (Asif et al. 2010b), mindre dokumentation (Almeida, 

2014), kostnadsreduceringar (Rebelo et. al, 2014, Asif et. al., 2010b), förbättrad effektivitet (Asif 

et al. 2010b) och mindre upprepningar som uppkommer med flera system (Asif et. al., 2010a). 

Två av dessa respondenter menar att det kommer att bli enklare att läsa och använda standarderna 

för miljö och kvalité då de nu har samma struktur. En av dessa respondenter menar att det inte 

ska finnas ett ledningssystem för kvalité och ett för miljö, när medarbetaren utför en arbetssyssla 

och behöver assistans eller instruktioner ska alla krav och instruktioner finns på ett och samma 

ställe. Därutöver pratar inte respondenterna om andra eventuella för- eller nackdelar som kan 

finnas när man kombinerar ledningssystemen. 

Turk et.al. (2015) menar att en anledning till att organisationer inte lyckas med  ledningssystemet 

är att man inte lyckas integrera det i organisationen. Ledningssystemet blir ett isolerat system 

som hjälper till att leda endast visa delar av organisationen som t.ex. kvalité eller säkerhet istället 

för hela organisationen. Enligt Persson (2004) är det viktigt att utgångspunkten är 

verksamhetsidén om man väljer att slå samman eller integrera två eller flera standarder. Ingen av 

respondenterna nämner direkt att detta är viktigt vid en integrering, men åtta av respondenterna 

varav två av de respondenter som talar om integrering av ledningssystem (som nämnts tidigare) 

menar att förändringen som innebär att organisationen utgår från affärsidén är en bra förändring.  

Sammantaget framgår det tydligt i undersökningen att respondenterna anser att den förändring av 

standarden som innebär att kvalitetsledningssystemet ska vara kopplat till affärsstrategin är en 

mycket positiv förändring vilket också innebär att organisationens huvudprocesser ska utgå ifrån 

organisationens affärsstrategi. Fyra av respondenterna menar också att det är positivt att 

ledningssystemet nu också enklare kan kombineras med miljöledningssystemet ISO 14000. Två 

av dessa menar att det blir enklare att läsa standardern då de har samma struktur, men de går inte 

in på detaljer om vilka fördelar som detta kan leda till.  
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5. Slutsats 
I detta kapitel redovisas slutsatserna från analysen av data som insamlats för studien, samt en 

bedömning av huruvida studiens syfte kan anses vara besvarat. Slutsatserna redovisas enligt de 

två frågeställningarna och avsnittet avslutas med rekommendationer. 

 

Studiens syfte var att undersöka i vilken omfattning ISO 9001:2015 uppfattas möta företag och 

organisationers interna kunders behov. Det kan anses vara besvarat då behov och nyttoområden 

för ledning och medarbetare identifierats genom tio intervjuer med certifieringsorgan och ISO 

9001:2015 certifierade företag. Slutsatsen av studien är att den reviderade standarden till stor del 

möter de behov som det framkom att ledning och medarbetare har enligt respondenterna idag. 

Alla respondenter har ett positivt förhållningssätt till standarden och anser att de förändringar 

som har gjorts är en naturlig och positiv utveckling av ISO 9001. Genom dessa slutsatser och de 

som presenteras nedan kan förhoppningsvis företag och organisationer som blir användare av den 

nya standarden nå kunskap redan i ett tidigt stadie av publiceringen av reviderade ISO 9001. 

 

5.1 Ledningen 
Sammanfattningsvis redovisas slutsatserna från analysen av empirin att de främsta förändringarna 

i revideringen av ISO 9001 som kan leda till ökad kundnytta för ledningen. 

 

Frågeställning 1: Vilka är de främsta förändringarna i revideringen av ISO 9001 som kan leda 

till ökad kundnytta för ledning? 

 

 

- En slutsats är att den nya standarden förtydligar ledningens engagemang för 

kvalitetsledningssystemet enligt majoriteten av respondenterna. Respondenterna menar att 

kvalitetsarbetet inte ska vara en bisyssla för organisationen och det ska inte heller vara ett 

ansvar som delegeras ner i organisationen till en kvalitetsansvarig utan ägs av ledningen. 

 

- En slutsats är att den reviderade standarden ger bättre förutsättningar att bygga ett 

kvalitetsledningssystem som är anpassat till de behov som finns i deras organisation, 

enligt respondenterna. Det finns bland annat flexiblare krav på dokumentation vilket i 

större utsträckning möjliggör att kvalitetsledningssystem som passar organisationen kan 

byggas. 

 

- Förändringarna innebär också möjlighet att binda ihop kvalitetsledningssystemet med 

miljöledningssystemet vilket flera av respondenterna menar ökar kundnyttan.  

 

- En slutsats är att det utifrån respondenternas svar blir tydligt att kvalitetsledningssystemet 

ska vara kopplat till den strategiska inriktningen (som hanteras av ledningen) och vara 

integrerad i de processer som används samt vara uppbyggt efter de krav och 

förutsättningar som finns i organisationen.  
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5.2 Medarbetarna 
 

Sammanfattningsvis redovisas slutsatserna från analysen av empirin att de främsta förändringarna 

i revideringen av ISO 9001 som kan leda till ökad kundnytta för medarbetarna. 

 

Frågeställning 2: Vilka är de främsta förändringarna i revideringen av ISO 9001 som kan leda 

till ökad kundnytta för medarbetare? 

 

 

- Genom den reviderade standarden anses kvalitetsledningssystem ha större förutsättningar 

att skapas på en rimlig detaljnivå genom flexiblare dokumentationskrav och anpassning 

till verksamheten. 

 

- Att ledningen ska ta ökat ansvar för kvalitetsledningssystemet enligt den reviderade 

standarden är något som respondenterna framhåller. Ett antal respondenter liksom teori 

menar att om ledningen har ett ökat engagemang kan det leda till att medarbetarna blir 

mer motiverade och engagerade. 

 

- Den reviderade standarden upplevs enligt respondenterna enklare. En orsak som anges är 

det enklare språket med färre svåra begrepp, vilket i första hand beskrivs beröra ledningen 

men i förlängningen också kan påverka medarbetarnas arbete. 

5.3 Rekommendationer 

En rekommendation utifrån analysen, som visar ett behov av ett tydligt och enkelt 

kvalitetsledningssystem är att börja med det som är viktigast för företagets verksamhet och  

komplettera ledningssystemet därefter. 

Ytterligare en rekommendation är att utveckla medarbetares involvering i standarden med syfte 

att delegera ansvar för att därigenom öka delaktighet och engagemang hos medarbetare. 

Anderson och Tengblad (2009 i Bergman & Klefsjö, 2012) menar att medarbetare ska ses som 

”medskapare till ledarskap”. En chef kan inte göra mycket ensam, det behövs ett samspel med 

medarbetare för att något ska ske. Bergman och Klefsjö (2012) menar att medarbetarskap och 

ledarskap handlar om ömsesidig och kontinuerlig påverkan och samverkan mellan varandra. 

En annan rekommendation är att skapa ett engagemang hos ledningen då resultatet i denna studie 

påvisade att respondenterna anser att ledningen spelar en mycket viktig roll i 

kvalitetsledningsarbetet. Tidigare forskning har visat att värdet som organisationer upplever med 

ISO beror bland annat på motivation för att implementera ett kvalitetsledningssystem som ISO 

9001 (Heras-Saizabitoriz & Boiral, 2013) och genom ledningens engagemang kan motiverade 

medarbetare skapas. 

Tidigare studier har också funnit att värdet som organisationer upplever med implementeringen 

av standarden skiljer sig åt och beror också på inblandning av människor och 

certifieringsrevisorer (Heras-Saizabitoriz & Boiral, 2013). Den nya standarden innebär  att 

certiferingsorganen har ett större utrymme för tolkningar och därmed finns en risk att det blir 

godtyckligt vilket även några av respondenterna nämnde. Förutom att den reviderade standarden 

lämnar mer utrymme för tolkning medför färre föreskrivna krav att användarna behöver förstå 
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standarden. En rekommendation är därför att verkligen sätta sig in i standarden för att skapa 

denna förståelse. 
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6. Diskussion 
I detta avslutande kapitel förs en diskussion om studiens resultat och slutsatser, samt en 

metoddiskussion. Kapitlet avslutas med tankar om förslag för fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Samtliga respondenter var positiva till den reviderade standarden och endast några av 

respondenterna hade farhågor och ett fåtal förbättringsförslag.  Från att ISO 9001 de senaste 30 

åren varit utsatt för många attacker (Medic et al., 2016)  kan standarden enligt denna studie anses 

ha utvecklats i “rätt riktning” då resultatet visat att den till stor del möter de behov som de tio 

respondenterna uppfattar att användarna har idag. Detta resultat var något oväntat då författarna 

tagit del av studier som bland annat menar att många misslyckas med implementeringen av TQM 

program (Harari, 1993) samt att många organisationer och företag inte förstår hur standarden ska 

användas (Sandholm, 2012). Su, Dhanorkar, & Linderman, 2015 menar att forskning om 

fördelarna att implementara ISO är motsägelsefull. Inga större skillnader kunde dock urskiljas i 

denna studie gällande svaren från respondenterna som arbetar på certfieringsorgan gentemot 

respondenter på certifierade företag till författarnas förvåning.  

 

Under de 10 intervjuerna talade respondenterna om de olika förändringarna av standarden varav 

vissa delar av revideringen ansågs viktigare än andra delar. De hörnstenar som uppfattades 

beröras mest av förändringarna var: “Sätt kunderna i centrum” och “Engagerat ledarskap” men 

också delvis “Skapa förutsättningar för delaktighet” och “Arbeta med processer”. Hörnstenarna 

“Basera beslut på fakta” och “Ständiga förbättringar” berördes i mindre utsträckning. 

Majoriteten av respondenterna ser få eller inga nackdelar för medarbetarna och ledningen i den 

reviderade standarden. Dock ansåg de flesta respondenter att arbetet med den nya standarden 

kommer innebära utmaningar och då blir framförallt utmaningen att verkligen engagera 

ledningen, men även att få kvalitetsledningssystemet att bli en del av organisationens 

ledningssystem. 

En av förändringarna i standarden är att det är större fokus på risker, möjligheter och 

organisationens förutsättningar vilka kopplas ihop med affärsstrategierna. Detta kan också bidra 

till att ledningen ser ett större användningsområde för standarden då de har vana av att arbeta 

med strategier och risker. Å andra sidan kan det finnas företag som inte arbetar systematiskt med 

risker och möjligheter och då kan standarden hjälpa dessa företag att komma igång med ett 

systematiskt arbete med dessa frågor.   

Ett behov hos medarbetarna gällande ledningssystemet som framkom i två respondenters svar var 

“ordning och reda” och “enkelt”. Trots detta uppger Swedac (Ledningssystem, 2014) att “ordning 

och reda” minskat i standarden. Att medarbetarnas behov av ordning och reda inte skulle 

tillfredsställas är dock inget som respondenterna nämner under intervjun. 

Samtidigt uttryckte flera respondenter att medarbetarna behöver kunna kvalitetsledningssystemet, 

men att de inte berörs av den reviderade standarden. Detta kan tolkas som att förändringarna i 

standarden inte är stora eller att standarden bidrar till att kvalitetsledningssystemet har goda 
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möjligheter att anpassas till verksamheten och därmed framstår som en “naturlig utveckling” i 

medarbetarnas dagliga arbete. 

Flera av respondenterna påtalade att de hade svårt att säga allt för mycket om standarden då den 

reviderats nyligen och företagen varit certifierade under en relativt kort period. Trots det uttryckte 

de en positiv inställning och menade att de utifrån förutsättningarna kunde se få nackdelar med 

den reviderade standarden. Utifrån materialet framgick även att de kunde påtala behov som de 

uppfattade fanns hos ledningen och medarbetare samt förändringar och kundnytta med den 

reviderade standarden. Dock kan det inte bortses ifrån att respondenterna hade haft möjlighet att 

uttala sig mer om standarden om studien skett i ett senare skede. I analysfasen framkom att 

intervjusvaren angående medarbetarnas kundnytta av reviderade standarden behandlades kortare 

än ledningens kundnytta. En orsak till detta kan vara att flera av respondenter representerade 

ledningen och därför kunde se mer kundnytta ur det perspektivet. En annan orsak kan vara att den 

reviderade standarden i första hand behandlas av ledningen.  

6.2 Metoddiskussion 

Tio personliga intervjuer genomfördes för denna studie. Då svaren från respondenterna var 

relativt samstämmiga tror författarna inte att fler intervjuer skulle påverkat studien. Samtliga 

respondenter hade ett positivt förhållningssätt till standarden. Att studien genomfördes ett halvår 

efter att standarden publicerades gör att materialet kan ha ett värde för organisationer och företag 

som funderar på eller är i uppstarten att revidera företagets kvalitetsledningssystem.  

6.2.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Validiteten anses vara god då det insamlade materialet överensstämmer med frågeställningarna. I 

studien har en form av källtriangulering tillämpats genom att respondenter från två olika grupper 

intervjuats: certfieringsorgan och utbildare jämfördes med certifierade företag för att öka 

trovärdigheten. Några större skillnader i svaren från respondenterna som arbetar på 

certfieringsorgan gentemot respondenter på certifierade företag kunde inte urskiljas i datan, vilket 

kan uppfattas som att data förblev mycket lika i de två olika sammanhangen. Trots att några av 

frågorna i intervjuguiderna kunde uppfattas likartade och även om respondenterna tangerat svar 

på frågan tidigare ställdes alltid samtliga frågor för att intervjuerna skulle vara jämförbara. Det 

kan för vissa respondenten inneburit att de fick möjlighet att fundera om det var något ytterligare 

de ville tillägga, vilket ofta skedde. Trots att två inspelningar av intervjuerna drabbades av 

tekniska missöden fanns material att tillgå i form av att intervjusvaren skrivits ned under och 

direkt efter att intervjuerna avslutades. En av respondenterna skickade dessutom skriftliga svar på 

frågorna innan intervjun, vilket medförde att även skriftliga svar fanns att tillgå. Författarna anser 

att reliabiliteten av studien är hög då intervjuerna pekar på samstämmiga resultat. Arbetets 

reliabilitet bedöms därmed vara relativt god. Båda författarna har flera gånger lyssnat igenom 

intervjuerna för att höra, förstå och skapa sig en bild av vad som har sagts. Intervjuerna har sedan 

lästs vid flera tillfällen och ordagrant transkriberats för att därefter analyseras, vilket också 

stärker reliabiliteten. Intervjumaterialet har också diskuterats mellan de två författarna. Det 

källkritiska kriteriet på samtidighet kan sägas vara uppnått då intervjuerna skett i nära anslutning 

till när organisationerna certifierats mot ISO 9001:2015. I och med detta kan även 

oberoendekritieriet sägas vara uppfyllt, dock bör det tas med i bedömning att ett antal artiklar 

skrivits och att utbildningar ges inom området som möjligen kan ha haft påverkan på 

respondenternas svar. Ett försök i att leva upp till tendenskriteriet har varit genom att ställa öppna 
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frågeställningar för att på så sätt få uttömmande svar. Dock kan det faktum att urvalet av fem av 

respondenterna arbetade med att certifiera och utbilda inom ISO 9001:2015 påverkat. Även det 

faktum att några respondenter deltagit i en kommitté genom SIS och där haft möjlighet att lämna 

synpunkter under arbetet med den reviderade standarden, kan ha medfört att deras och de behov 

från användarna som de tagit del av redan tillgodosetts därigenom. De företag som redan i 

dagsläget är certifierade kan även skilja sig från hela den grupp företag som kommer certifieras i 

den reviderade standarden. Även det faktum att respondenterna arbetade på certifierade företag 

som var verksamma inom olika branscher kan göra att de skiljer sig från hela den grupp som 

kommer att certifieras mot den reviderade standarden. 

6.2.2 Bortfall 

Totalt kontaktades 33 certifieringsorgan/utbildningsföretag och certifierade företag via mejl. 

Syftet var att genomföra totalt 10 intervjuer, med 5 respondenter från vardera grupp. Av de 

företag som kontaktades var 16 certifieringsorgan/utbildningsföretag. Respondenterna 

representerar bland annat 5 av de totalt 12 ackrediterade certifieringsorganen i Sverige. 17 företag 

som kontaktades var företag som potentiellt var certifierade mot ISO 9001:2015. 6 av dessa 

företag meddelade att de inte var certifierade mot den reviderade standarden. Andra orsaker till 

bortfall var att några respondenter tackade nej till följd av att de inte ansåg sig ha tillräcklig 

kunskap och ett antal respondenter uppgav att de inte hade tid för intervju under de veckor som 

intervjuerna skulle ske. 3 av företagen fick författarna ingen kontakt med. När författarna 

genomfört 10 intervjuer valdes att inte genomföra ytterligare intervjuer. Studiens totala bortfall 

var 70% och jämnt fördelat mellan certifieringsorgan och ISO- certifierade företag.  

6.2.3 Etikdiskussion 

Respondenterna informerades innan intervjun om undersökningens syfte och om att de etiska 

principerna tillämpas i undersökningen. Respondenterna hade då möjlighet att ställa frågor om 

eventuella funderingar om undersökningen. Trots att intervjuarna informerade att respondenterna 

var anonyma i undersökningen var det ett flertal som nämnde att de inte behövde vara anonyma. 

Detta medförde att vid intervjuerna därefter beslutade författarna att vara tydlig med att 

respondenterna var anonyma för att minska eventuella felkällor, så som respondenter som är 

angelägna att framstå som förnuftiga och logiska och inte prata spontant. Information om 

respondenterna har endast delats mellan författarna och handledare på MIUN. Efter presentation 

och opponering av examensarbetet raderas information om respondenterna. 

 

6.2.4 Fortsatt forskning 

I detta arbete har flera intressanta frågor och områden uppkommit för fortsatt forskning. Att 

studien genomfördes endast ett halvår efter att den reviderade standarden publicerades gör att 

resultatet kan ses som en språngbräda för fortsatt forskning inom området. Det skulle därför vara 

intressant att följa upp denna studie när ledningen och medarbetare tillämpat den reviderade 

standarden under en längre tid. I denna studie genomfördes inga intervjuer med medarbetare. I en 

framtida studie skulle det vara intressant att genomföra intervjuer direkt med medarbetare för att 

undersöka hur standarden upplevs. 
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Bilagor 
 

Bilaga A ISO Intervjuguide 

 

Går det bra om vi spelar in intervjun? 

 

Bakgrund: 

● Roll i organisationen? 

1. Kan du kort beskriva vilken erfarenhet du har av att arbeta med ledningssystem? 

2. Kan du kort beskriva på vilket sätt har du kommit i kontakt med den reviderade ISO 

9001? 

Reviderade ISO 9001: 

3. Vilka är de främsta förändringarna för användarna (ledning och medarbetare som använder 

standarden) i revideringen enligt dig?  

4. Vad uppfattar du är syftet med revideringen? 

5. Kommer revideringens syfte att uppfyllas som du ser det idag? 

6. Vilka behov och krav har du upplevt i kontakt med användarna i företagen och 

organisationerna gällande kvalitetsledningssystem? 

7. Kommer revideringen av ISO 9001 att möta de behov som användarna (ledningen och 

medarbetarna) i företagen och organisation har? och i såna fall på fall på vilket sätt? På vilket sätt 

inte? 

8. Hur har revideringen mottagits av användarna? Hur tror du att revideringarna kommer mottas 

av användarna? 

○ Varför? 

9. På vilket sätt kan ISO 9001:2015 bidra till mer kundnytta dvs hos ledning och medarbetare än 

tidigare ISO-versionen i verksamheters (kvalitets)arbete? 

10. Vilka fördelar kan du se för användarna med den nya reviderade ISO 9001? 

11. Vilka nackdelar kan du se för användarna med den nya reviderade ISO 9001? 

12. Vilka utmaningar finns för användarna i revideringarna i ISO 9001? 

13. Har du något mer att tillägga? 
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Bilaga B Intervjuguide Certifieringsorgan 

 

Går det bra om vi spelar in intervjun? 

 

 

Bakgrund: 

● Roll i organisationen? 

1. Kan du kort beskriva vilken erfarenhet du har av att arbeta med ledningssystem? 

2. Kan du kort beskriva på vilket sätt  har du kommit i kontakt med den reviderade ISO 

9001? (Vilken erfarenhet har du av standarden?) 

Reviderade ISO 9001: 

3. Vilka är de främsta förändringarna för användarna (ledning och medarbetare som använder 

standarden) i revideringen enligt dig?  

4. Vad uppfattar du är syftet med revideringen? 

5. Kommer revideringens syfte att uppfyllas som du ser det idag? 

6. Vilka behov har du upplevt i din organisation från användarna (ledning och medarbetare) 

gällande kvalitetsledningssystem? 

7. Kommer revideringen av ISO 9001 att möta de behov som användarna (ledningen och 

medarbetarna) i din organisation har? 

● I såna fall på fall på vilket sätt? 

● På vilket sätt inte? 

8. Hur har revideringen mottagits av er? 

-Varför? 

9. På vilket sätt kan ISO 9001:2015 bidra till mer kundnytta hos era användare dvs hos ledning 

och medarbetare än tidigare ISO-versionen i er verksamhets (kvalitets)arbete? 

10. Vilka fördelar kan du se för användarna (ledning och medarbetare) i er organisation med den 

nya reviderade ISO 9001? 

11. Vilka nackdelar kan du se för användarna (ledning och medarbetare) i er organisation med 

den nya reviderade ISO 9001? 

12. Vilka utmaningar finns för användare (ledning och medarbetare) i er organisation med den 

nya reviderade ISO 9001? 

13. Har du något mer att tillägga? 
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Bilaga C E-post till certifierade företag 

Hej! 

 

Vi heter Maria Mogyoro och Rebecka Eurenius och läser på Magisterprogrammet i Kvalitet- och 

Ledarskapsutveckling (Quality Management) vid Mittuniversitetet. Nu läser vi sista terminen och 

skriver vårt examensarbete om ”Kundnyttan med ISO 9001:2015”. 

 

Enligt websidan Certifiering.nu har ni redan blivit certifierade enligt 9001:2015, därför skulle vi 

gärna vilja genomföra en intervju med er/dig som har god kunskap om ISO 9001 och är insatt i 

förändringarna i revideringen. 

 

Vi skulle naturligtvis även dela med oss av rapporten till er vilket kan vara av intresse för 

ledningen och de anställda för ert framtida arbete med ISO 9001:2015. 

 

Vi behöver påbörja arbetet omgående och ser därför fram emot att höra ifrån er så snart som 

möjligt. Vi vill gärna boka in intervjuer redan under denna vecka eller så snart som möjligt. 

Intervjun beräknas ta ca 1 timme. 

 

Om ni har några frågor kring arbetet så är ni välkomna att höra av er till oss. Vi kommer under de 

kommande dagarna följa upp med ett telefonsamtal. Vi ser fram emot att höra ifrån er! 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Maria Mogyoro 

Rebecka Eurenius 

Magisterprogrammet i Kvalité - och Ledarskapsutveckling 

Mittuniversitetet 
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Bilaga D E-post till certifieringsorgan 

Hej! 

 

Vi heter Rebecka Eurenius och Maria Mogyoro och läser på Magisterprogrammet i Kvalitet- och 

Ledarskapsutveckling (Quality Management) vid Mittuniversitetet. Nu läser vi sista terminen och 

skriver vårt examensarbete om ”Kundnyttan med ISO 9000:2015”.  

 

Vi har identifierat ert företag som intressant för vår studie och skulle vilja genomföra en intervju 

med dig/er som har god kunskap om ISO 9000 och insatt i de förändringar i och med 

revideringen i slutet av förra året. 

 

Vi skulle naturligtvis även dela med oss av rapporten till er vilket kan vara av intresse för 

ledningen och de anställda för ert framtida arbete med ISO 9000:2015. 

 

Vi behöver påbörja arbetet omgående och ser därför fram emot att höra ifrån er så snart som 

möjligt. Vi vill gärna boka in intervjuer redan under denna vecka eller så snart som möjligt. 

Intervjun beräknas ta ca 1- 1,5 timme. 

 

Om ni har några frågor kring arbetet så är ni välkomna att höra av er till oss. Vi kommer under de 

kommande dagarna följa upp med ett telefonsamtal. Vi ser fram emot att höra ifrån er! 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Rebecka Eurenius 

Maria Mogyoro 

Magisterprogrammet i Kvalité - och Ledarskapsutveckling 

Mittuniversitetet 

 

 

Bilaga E Information om ISO 9001 

ISO 9000 består av tre delstandarder. ISO 9001 är kravstandarden gällande ledningssystem för 

kvalité och ISO 9004 ger vägledning och stöd i kvalitetsarbetet (Sörqvist, 2004). ISO 9000 

innehåller principer för kvalitetsledningssystem och definitioner (Sörqvist, 2004).  

I inledningen till standarden kan man läsa att “Att införa ett ledningssystem för kvalitet är ett 

strategiskt beslut inom en organisation, vilket kan bidra till att förbättra organisationens 

övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar utveckling”           (ISO 

9001:2015, s. 5) 
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Standarden listar fyra fördelar som företag kan uppnå genom att arbeta med standarden: 

a) ständigt kunna erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och tillämpliga 

författningskrav 

b) underlätta möjligheten att öka kundtillfredsställelsen 

c) hantera risker och möjligheter kopplade till organisationens förutsättningar och mål 

d) visa överensstämmelse med krav som specificerats i ledningssystemet för kvalitet. 

(ISO 9001:2015, s. 5) 

 


