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Sammanfattning 

På grund av ständig förändring av affärsbehov och nya utmaningar tvingas 

verksamheter att förbättra sina processer för att vara konkurrenskraftig inom 

dagens marknad. Många organisationer har insett att förbättringar inom 

processer bidrar till framgång. Företag förbättrar sina processer dels för att 

hålla sig uppdaterad i teknik- och samhällsutvecklingen samt för att uppfylla 

kundkrav. Utifrån kundens behov och förväntningar, arbetar företagen 

systematiskt för att säkerställa kvaliteten av processutvecklingen. 

Verksamheter certifierar idag enligt ISO-standarden för att säkra kvaliteten 

och dels för att kunder kräver detta. 

Denna studie har som syfte att utveckla en teoretisk modell som ska hjälpa 

företag att uppdatera sina processkartor enligt ISO-standarden samt bidra 

kontinuerligt till processförbättringar. Modellen baseras på ett flödesschema 

som används för processförbättring och PDCA-cykeln som innebär planera, 

genomföra, följa upp och förbättra, samt kontinuerligt hjälpa till att 

underhålla processens kvalitet och effektivitet. Baserad på dessa två metoder 

har modellen tagits fram med syfte att systematiskt uppdatera processer samt 

hitta förbättringspotential så att förväntade resultat uppnås. Samtidigt kan 

företagen identifiera kraven som ISO ställer. Fallföretaget har behov av en ny 

processkarta på grund av nya ISO versioner som implementeras. 

Resultatet av implementationen av modellen visar att det finns 

utvecklingsmöjligheter.  
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Summary 

Due to constant changes in business needs and new challenges, organizations 

are forced to improve their processes in order to stay competitive in current 

market demands. Many organizations have come to a realization that 

improvement in processes contributes to organizational success. 

Organizations update their processes to keep up with technological and social 

development as well as to meet customer requirements. 

From the customer's needs and expectations, organizations works 

systematically on process development to ensure quality. Today, many 

businesses gets certified according to ISO standards to ensure quality but also 

because of customer requirement. The purpose of this study is to develop a 

theoretical model that will help the company update their process maps 

according to ISO standard and continuously contribute to process 

improvement. The model is based on a flowchart which is used for process 

improvement and the PDCA cycle which involves planning, implementing, 

following up, improving and as well as continuously help to maintain the 

quality and efficiency of the process. Based on these two methods, a new 

model has been developed to systematically update processes and discover 

improvement potential to achieve expected results. At the same time the 

company can identify the requirements that ISO sets.  The case company 

needs a new process map because of the new ISO version standard. The result 

of the implementation of the model shows opportunity for process 

improvement.  
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Abstract 

På grund av ständig förändring av affärsbehov, utmaningar och för att hänga 

med i marknaden tvingas företagen att förbättra sina processer för att hålla 

jämna takt med marknadens krav. Många verksamheter certifierade idag 

enligt ISO-standarden för att säkra kvaliteten och en del för att kunderna 

kräver det. Denna studie har som syfte att utveckla en teoretisk modell som 

ska hjälpa företaget systematiskt uppdatera processkartor som  är certifierade 

enligt ISO-standard. En modell grundar på flödesschema och PDCA-cykeln. 

Resultatet som presenterar i denna studie visar att det finns 

förbättringsmöjligheter i tillverkningsprocessen.  

 

 

Nyckelord: 

ISO  

ISO 9001 

Process 

Processkarta 

Kontinuerlig förbättring 

 

Förkortningar: 

ISO - Internationella standardiseringsorganisationen 

PDCA - planera, genomföra, följa upp och förbättra 

TS - Teknisk specifikation  



 

 VI 

Förord 

Först och främst vill jag tacka Press Kogyo Sweden och dess medarbetare för 

all hjälp jag fått.  Ett  extra  stort  tack  till  Stina Karlsson, Kvalitet & 

Miljöchef på  Press Kogyo Sweden AB  som  varit  till  stor  hjälp med idéer 

och tankar samt empiriska data. Jag tackar också mina handledare på 

Linnéuniversitetet Anders Ingwald och Mirka Kans som bidragit med hjälp 

och stöd under examensarbetet.  



  
 

VII 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ______________________________________________ III 

Summary ___________________________________________________ IV 

Abstract _____________________________________________________ V 

Förord ______________________________________________________ VI 

1. Introduktion ______________________________________________ 9 
1.1 Bakgrund ............................................................................................. 9 

1.2 Problemdiskussion eller forskningsproblem ..................................... 10 
1.3 Forskningsfråga ................................................................................. 11 
1.4 Syfte och mål ..................................................................................... 11 

1.5 Avgränsningar ................................................................................... 11 
1.6 Relevant ............................................................................................. 12 
1.7 Val av standard .................................................................................. 14 

1.8 Disposition ........................................................................................ 14 

2. Metod __________________________________________________ 16 
2.1 Forskningsmetoder ............................................................................ 16 

2.2 Fallstudie ........................................................................................... 17 
2.3 Forskningstillvägagångssätt .............................................................. 17 

2.4 Datasamlingsmetoder ........................................................................ 18 

2.4.1 Primärkällor _________________________________________ 18 

2.4.2 Sekundärkällor _______________________________________ 19 

2.5 Kriterier för bedömning av forskning ............................................... 20 

2.6 Metoden sammanfattning .................................................................. 22 

3. Teori ___________________________________________________ 23 

3.1 Verksamhetsutveckling ..................................................................... 23 
3.2 Kvalitetsledningssystem och ISO 9000 serien .................................. 23 

3.2.1 Kvalitetsledningsprincipen ISO 9000:2005,2015 ____________ 24 

3.2.2 Kravstandarden ISO 9001:2015 __________________________ 25 

3.2.3 Standarden ISO 9004:2009-Vägledning för kvalitetsstyrning ___ 29 

3.2.4 Revisionsstandarden ISO 19011:2011 _____________________ 29 

3.2.5 Internationella bilstandarden ISO/TS 16949:2009 ___________ 29 

3.3 Miljöledningssystem ISO 14001:2015 .............................................. 30 

3.4 Process............................................................................................... 31 
3.5 Processkartläggning .......................................................................... 32 

3.5.1 Flödesschema ________________________________________ 32 

4. Modellutveckling _________________________________________ 35 
4.1 Introduktion till modellutveckling .................................................... 35 



 

 VIII 

4.2 Modell beskrivning ........................................................................... 35 

5. Empiri _________________________________________________ 38 
5.1 Företags beskrivning ......................................................................... 38 

5.2 Företags processer ............................................................................. 38 
5.2.1 Marknadsprocess _____________________________________ 39 

5.2.2 Projekt/Beredningsprocess ______________________________ 40 

5.2.3 Produktionsprocess ___________________________________ 40 

6. Tillämning av modell ______________________________________ 42 
6.1 Steg 1 ................................................................................................. 42 

6.1.1 Marknadsprocess _____________________________________ 42 

6.1.2 Projekt/Beredningsprocess ______________________________ 42 

6.1.3 Produktionsprocess ___________________________________ 42 

6.1.4 ISO krav ____________________________________________ 43 

6.2 Steg 2 ................................................................................................. 45 

6.3 Steg 3 ................................................................................................. 45 
6.3.1 Marknadsprocess _____________________________________ 45 

6.3.2 Projekt/Beredningsprocess ______________________________ 46 

6.3.3 Produktionsprocess ___________________________________ 46 

6.4 Steg 4 ................................................................................................. 47 

6.5 Steg 5 ................................................................................................. 47 

6.6 Steg 6 ................................................................................................. 47 

6.7 Steg 7 ................................................................................................. 47 
6.8 Steg 8 ................................................................................................. 47 

7. Resultat och rekommendationer _____________________________ 48 

8. Diskussion och slutsatser ___________________________________ 52 
8.1 Framtida forskning ............................................................................ 53 

9. Referenser ______________________________________________ 54 

9.1 Artiklar .............................................................................................. 54 
9.2 Böcker ............................................................................................... 55 
9.3 Websidor ........................................................................................... 56 

9.4 ISO-standarder .................................................................................. 56 

10. Bilagor _______________________________________________ 57 
 

 



  
 

 9 

1. Introduktion 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens tema och dess bakgrund till den valda 

studien. Kapitlet beskriver uppsatsens forskningsfråga och syfte med studien 

samt avgränsningar i fokus på relevanta ämnen inom studien. Vidare 

struktureras kapitlet in i åtta olika huvudrubriker för att ge läsaren en 

överblick av forskningsområdet och uppsatsen som helhet. 

 

1.1 Bakgrund 
 

På grund av ständig förändring av affärsbehov och utmaningar, såsom 

minskande produktlivscykeln, internationell konkurrens och ökande prispress 

tvingas företagen att förbättra sina processer för att hålla jämna takt med 

marknadens krav (Neubauer, 2009). Medarbetarna under management nivån 

kanske saknar kunskap om företagets mål och hur deras arbete bidrar till att 

uppnå målet. Många företag spenderar mycket tid varje år med att utveckla 

strategiska objektiv och mål. Varje medarbetare har individuell arbetsuppgift 

som stödjer övergripande strategier. Utvecklingen av strategier sker från 

högre- och ner till lägre organisatorisk nivå (utvecklat i isolation). Det är 

viktigt med ackumulation och analys av aktiviteter som äger rum i varje 

affärsprocess (Jacka & Keller, 2009). Många organisationer idag har insett att 

process förbättring bidrar till framgång och det ingår att fastställa viktiga 

processer. En del uppdaterar sina processer för att hänga med i teknik-och 

samhällsutvecklingen. Enligt forskningen visar att arbetet bör fokusera på 

några viktiga processer och undviker går in i minsta detalj. De verksamheterna 

som jobbar med kvalitet och kvalitetsutveckling på ett innovativt och 

systematiskt arbetssätt når stora framgångar i marknaden. Det var på 1970-

talet det japanska företag började fokusera starkt på kvalitetsfrågor. De utgick 

från kundernas behov och förväntningar. De arbetade på ett systematiskt 

arbetssätt för processutvecklingen. Många forskare har sökt olika förklaringar 

till japanska framgångar, som snarare beror detta på förändringar i företagen 

såsom företagskultur som bygger på värderingar för kundfokus och 

delaktighet. Walter Shewhart  ansåg att kvalitet har två sidor, en som objektivt 

mätbar och en subjektivt som handlar om hur kunder upplever produkten. 

Vissa företag har egna definitioner och tolkningar av begreppet kvalitet. 

Många verksamheter är idag certifierade enligt ISO 9000 för att säkra 

kvaliteten. För att verksamheter ska tillhandahålla kvalitativa produkter har 

de engagerat sig att vara miljövänliga (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Sedan International Organisation for Standardization startades har dagens 

organisationer certifierat enligt ISO 9000 serien. Cirka 160 länder världen 

över är anslutna i form av standardiseringsorgan och i Sverige, Swedish 

Standards Institute (SIS). Idag är det många verksamheter som kräver att 

leverantörer har infört kvalitetsledningssystem för att säkerställa att produkten 
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under sin skapelse uppfyller vissa kvalitetskrav (Hedborg, 1993), även om ett 

kvalitetsledningssystem kan användas för att producera ”skräp”. Systemen 

beskriver hur strukturen, rutinerna, processerna och resurserna i verksamheten 

ska hanteras för att förbättra och styra kvalitén på produkter och processer. 

Många organisationer integreras kvalitetsledningssystem med 

miljöledningssystem till ett enda system för att hantera organisatoriskt arbete. 

Anledningen med miljöledningssystem är att dagens kunders ökade 

medvetenhet om miljöfrågor, vilken har blivit dagliga rutiner, policyer etc. för 

många verksamheter. Det används också för att underlätta organisationer att 

uppnå miljömål. Miljöfrågor har blivit viktigare för kundernas val av 

produkter vilken gör att organisationer var tvungen att följa miljökraven 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

Vilken inverkan systemen har beror på hur företag använder det i dagliga 

arbetet. Det finns en risk att många små verksamheter lägger för mycket tid 

på processkartläggning och inför system för att tillfredsställa andra, utan att 

se det som stöd i det egna förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Kartläggningen leder till processförbättring och process förståelse genom att 

fånga den kunskap som finns inom både människor och processer.  

Processkarta är ett sätt att förbättra processer och anskaffa kunskap om 

organisationer och medarbetare. Det är användbart kunskapsförråd som har 

värde till att bidra till utvecklingen av förbättrade företagsprocesser (White & 

Cicmil, 2016). De framgångsrika verksamheterna har förmågan att använda 

sitt dokumenterade ledningssystem som källa till förbättringar. Certifieringar 

är inte konkurrensfördelar om man inte utnyttjar systemet på ett effektivt sätt 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 
 

1.2 Problemdiskussion eller forskningsproblem 
 

Sedan ISO 9000 introducerades, har certifiering blivit ett obligatoriskt krav 

för många organisationer. Stora kunderna vill inte göra affärer med små-och 

medel stora företag, om de inte är ISO registrerade. 

Tillverkningsorganisationer väljer att implementera ISO, antingen för 

kundernas förväntningar eller av andra skäl. Faktum är att mindre företag 

möter relativt färre svårigheter med att uppfylla kraven i den nya ISO-

standarden jämfört med större verksamheter. Detta för att mindre företag har 

färre produkter, processer, krav på dokumentation och resurser. Men det är 

lättare för stora verksamheter att anpassa sig efter ISO-kraven på grund av de 

har teknologin (Bhuiyan & Alam, 2004). Undersökningen visar att många 

företag förstår processen bättre med hjälp av ISO-standard och därmed ökad 

kvalitetsmedvetenhet bland anställda. Samtidigt förstår inte många 

organisationer nödvändighet av processtänkande (Nadia & Nadeem, 2005). 
 

En studie av Zeng, Tian & Shi (2005) visar att anledningen till integration 

mellan kvalitetsledningssystem med miljöledningssystem är likheten och 

kompatibiliteten. Resultatet av integration är att man kan undvika 
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dubbelarbete och kan minska resurskraven, dels för att hänga med i teknik-

och samhällsutvecklingen. 

 

Nigel Croft hävdar att nya versionen av standarden fokuserar mer på att 

hantera processer och mindre på dokumentation. Enligt nya standarden så 

krävs det av företag att upprätthålla dokumenterad information för att 

säkerställa att processer är utförda som planerat (ISO, 2015). 

 

Även om företag är certifierat förekommer tomrum mellan hur processerna 

beskrivs i kvalitetsledningssystemet och hur de utövas av de anställda. Så 

vidare nämnde Van der Wiele et al. (2005) möjliga problem i samband med 

uppdateringen av ISO-standard såsom stora förändringar för kunder, 

leverantörer och revisorer. Härleds bristande kunskap om hur man genomföra 

och revidera mot kraven i den nya standarden. Företag utför inte process 

management trots att dem har ledningssystem. Detta menas att de inte hanterar 

sina processer som de hanterar sina funktioner. Kvalitetsansvariga är nöjda 

med beskrivningen med avseende på en standard trots att arbete är utfört 

annorlunda i praktiken. Så kan vi lita på att ett företag med ett certifierat 

kvalitetsledningssystem har kontroll över sina processer?  Processens 

definition ”en sekvens av aktiviteter” kan vara tillfredställande när 

omkonstruktion av en individuell process och dess arbetsflöde, men kan 

misslyckas när ett företag måste förstå vad som krävs för att hantera alla sina 

processer på ett logiskt och holistiskt sätt (Iden, 2012).  
 

1.3 Forskningsfråga 

Hur uppdatera man aktuella processkartor som beskriver processer på ett 

tydligt sätt, där företagets är certifierade enligt ISO-standarden?  
 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att ta fram en metod för att hjälpa företaget med 

att uppdatera processkartor som är certifierade enligt ISO/TS16949:2009. 

ISO-standarden reviderade för att hänga med i utvecklingen och uppfylla 

kundkrav. Detta gör att organisationer blir tvungna att uppdatera sina standard 

till senaste versionen om företaget vill behålla certifieringen. Detta gör att de 

har behov av processkartor över verksamhetensprocesser, då de gamla 

processkartorna som företaget har kanske inte uppfylla kraven som finns i den 

nya ISO 9001. Studien kommer även lyfta fram ifall processer har utförts som 

planerat.  

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer att bedrivas på ett fallföretag i form av fallstudie. Författare 

kommer utföra muntliga intervjuer med berörda personer på fallföretaget. 

Studien fokuserar endast på fåtal processer på grund av komplexitet, då 
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företaget har hundratals processer, vilket för tidsskrävande. Samtidigt 

tillkommer nya processer hela tiden på grund av nya produkter. Fokus ligger 

på marknadsprocess och projekt/beredningsprocess då intervju kommer 

användas vid datainsamling samt tillverkningsprocess som baserar på 

observationer. Arbetet innefattar inte implementering och uppföljning av 

modellen. Detta medför att författaren inte kan kontrollera att företaget 

tillämpar modellen, men tillämpningen av modellen sker redan vid 

datainsamlingen av författaren. 

 

1.6 Relevant 

På grund av ständiga förändringar av utmaningar, såsom minskande 

produktlivscykel, internationell konkurrens och ökade prispress tvingas 

företagen förbättra sina processer för att hänga med i den snabbt ändrade 

marknadskrav, men även för att hänga med teknik-och samhällsutvecklingen 

(Neubauer, 2009). Carmignani (2008) säger att det mest intressanta på en 

konkurrensutsatt marknad är behovet av att tillfredsställa kunder genom att 

dra alla processer mot gemensamma mål, på grund av krav på ständiga 

förbättringar så anpassas och förändras ISO-standarden. Så vidare menar 

Bhuiyan & Alam (2004) att ISO-certifierade företag bör tillämpa PDCA 

cykeln (Plan-Do-Check-Act) till alla processer som består av följande 

moment: definiera; utveckla och dokumentera varje. process; genomföra 

dokumenterad. rutin; övervaka genomförd. procedur; förbättring av procedur 

för att hänga med i utvecklingen. 

Företaget utnyttjar ISO 9000 på olika sätt på grund av att de ser systemen som 

påtvingande och en del för att leverantörerna samt kunderna kväver detta. 

Systemen ses inte som stöd i det egna förbättringsarbetet och arbetet är utfört 

annorlunda i praktiken jämfört med beskrivningen som finns med i ISO. Om 

företagets processer går igenom förändringar så ändras även förståelse för 

processer. Prestanda av varje process måste mätas mot de planerade och 

förväntade resultaten för att uppnå målet (Iden, 2012). 

Sökningar har tillämpat i syftet till processkartläggning där företag 

certifierade enligt ISO-standarden. Resultatet visar totalt tre relevanta artiklar 

om varför uppdatering av processer är viktigt, härleds finns ingen forskning 

med fokus uppdatering av processkarta.  

Litteratursökning har tillämpat för att hitta tidigare studier inom 

problemområdet. Tabellen 1 visar sökord, avgränsning och databas som har 

använts tillsammans resulterar i antal sökträffar och relevanta artiklar. 

Tabellen visar tre relevanta artiklar hittades, då dessa tre är samma artikel. 

Detta ökar relevansen av denna studie och vikten av att studera detta område. 
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 Tabell 1 Litteratur sökning illustrerar litteratursökning efter relevanta 

artiklar. 
 

Sökord 
Avgränsn

ing 
Databas Sökträff 

 

Artikel 
Relevan

t artikel 

Process 

mapping 
AND ISO 

9000 

  

Onesearch 

 

4 

 

 

- 

Process 

mapping 
AND ISO 

9001 

  

Onesearch 

 

15 

Process-

based 

management

: A 

structured 

approach to 

provide the 

best answers 

to the ISO 

9001 

requirements 

 

1 

Process 

mapping 
AND ISO 

9001 AND 

process- based 

  

Onesearch 

 

8 

Process-

based 

management

: A 

structured 

approach to 

provide the 

best answers 

to the ISO 

9001 

requirements 

 

1 

Process 

mapping 
AND ISO 

9001 AND 

process- based 

Vetenskap

liga 

artiklar 

 

Onesearch 

 

7 

Process-

based 

management

: A 

structured 

approach to 

provide the 

best answers 

to the ISO 

9001 

requirements 

 

1 

Tabell 1: Litteratursökning 
 

 



 

 14 

1.7 Val av standard 

ISO 9001:2015 kommer att användas i syftet att processen ska uppfylla 

kraven i denna standard. Kartläggningen innebär att processer definieras och 

hanteras systematiskt, så att förväntade resultat överensstämmer med 

kvalitetspolicy och strategiska mål uppnås. Således organisationen 

bestämmer omfattningen av dokumentation av processer. Det är också på 

grund av företaget är certifierade enligt ISO/TS 16949:2009 då denna 

standard baserar på kraven som finns i ISO 9001. Standarden används 

tillsammans med miljöledningssystem som ska uppfylla kundernas krav och 

förväntningar. Revisionsstandard är också utvalt då detta används för 

vägledning om principer för revision, ledning av revisionsprogram och 

genomförande av olika ledningssystem. 

 

1.8 Disposition 

Detta kapitel är en kort beskrivning av rapportens innehåll och ger översikt 

som ska klargöra uppfattning av uppsatsen.  
 

1. Introduktion 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till studien som leder till studiens 

problem och syfte. Uppsatsens relevans beskrivs också här.  

 

2. Metod 

Detta kapitel beskriver uppsatsens metoder och tillvägagångsätt för 

data samling samt kriterier för studien. 

 

3. Teori 

Detta kapitel beskriver teoretiskt information som berör valda 

ämnesområdet. 

 

4. Modellutveckling 

Utveckling av modellen presenteras i denna del och modellens 

uppbyggande beskrivs. 

 

5. Empiri 

Detta kapitel är presentation av företaget och deras befintliga 

situation gällande processer.  

 

6. Tillämning av modell 

Modellen som utvecklats i kapitel fyra har tillämpas av författaren på 

fallföretaget, genom att analysera den samlade empiriska information 

och det teoretiska materialet. 

 

7. Resultat och rekommendationer 
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I detta kapitel beskriver resultatet av tillämpningen av modellen och 

resultatet presenteras med hänsyn till analys och empiriska materialet. 

 

 

8. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel beskrivs slutsatser. Här beskrivs också fördelar och 

nackdelar med modellen samt förslag till framtida forskning kommer 

att presenteras. Problemformuleringen kommer att svaras med hjälp av 

genomförandet av modellen. 

 

9. Referenser 

Här är relevanta referenser som har använts för att genomföra denna 

studie. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs och utvärderas metoder som ligger till grund för 

studiens teoretiska och praktiska arbete. Författare beskriver och kritiskt 

utvärderar vilka metoder som används för att genomföra denna studie. 

Tillvägagångsätt för datasamling och kriterier för bedömning av forskning 

presenteras också i detta kapitel.  

2.1 Forskningsmetoder 

Holme, Solvang & Nilsson (1997) förklarar att det finns två metodredskap 

inom samhällsvetenskapliga arbetet- vilka är kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Dessa två metoder kan kombinera med varandra i en samma 

undersökning. Dessutom kan de med sina starka och svaga sidor stärka 

varandra. Både är inriktade på att ge bättre förståelse av samhälle och hur 

grupper, människor och institutioner handlar samt påverkar. Att välja mellan 

kvalitativa eller kvantitativa forskning är beroende på hur man har formulera 

undersökningsproblem. 

Denna studie tillämpar sig av en kvalitativ metod där Holme, Solvang & 

Nilsson (1997) menar att metoden används för tolkning av information. Detta 

uppnås genom att man försöker sätta sig in i den undersöktes situation och se 

världen utifrån hans eller hennes perspektiv. Författarna menas att man måste 

sätta sig in i situationen för att förstår saker och ting. Metoden ger en 

helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang. Patel & Davidson (2011) beskriver kvalitativ metod som en 

forskning där datasamlingen fokuserar på mjuk data i form av intervjuer och 

tolkande analyser.  Ahrne & Svensson (2015) hävdar att det är svårt att 

definiera kvalitativa metoder dessutom är det lättare att definiera kvalitativa 

data och empiri såsom händelse, ett yttrande, en bild etc. Detta mäts inte-

vilken det räcker att konstatera att de finns och hur de fungerar samt i vilka 

situationer de förekommer.  

Eggeby & Söderberg (1999) hävdar att kvantitativ metod måste ligga till 

grund för en bedömning av händelsers omfattning vid en given tidpunkt och 

deras förändring över tiden. Metoden är till stor hjälp när man ska hitta en 

struktur i data. Enligt Patel & Davidson (2011) är metoden en forskning som 

innebär mätningar vid datasamling och statiska bearbetning samt 

analysmetoder. Det menas informationen omvandlar till siffror. En empirisk 

vetenskap är kunskaper som grundas på observationer av verkligheten. 

Empiriskt baserad kunskap är den kunskap man får genom att skaffa 

erfarenheter genom observationer av omvärlden och verkligheten.  

Denna studie kommer att använda sig av en kvalitativ metod då författare 

tolka information genom att följa med processens början och slut för att sätta 

sig in i situationen.  Intervjuer hålls med representanter från verksamheten, 

kvalitetschef, marknadschef och projekt/beredningschef för att se helhetsbild 
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över verksamhetsprocesser och förstår hur nuvarande processer ser ut. För 

att få ut så mycket informationer som möjligt sker empirisk data samlingen 

via intervjuer och observationer. Författare kommer inte att göra några 

mätningar eller statistiska insamlingar och därför kvantitativ 

forskningsmetod att exkluderas. 

2.2 Fallstudie 

För att förstå hur processer fungerar i realtid, har författare valt att tillämpa 

fallstudie. Enligt Yin & Nilsson (2007) gör en fallstudiemetod det möjligt för 

forskare att upprätthålla helheten i verkliga händelser då frågor ”hur” och 

”varför” ställs.  En fallstudie omfattar en empirisk undersökning som studerar 

en aktuell händelse i verklig kontext då gränserna mellan händelse och 

kontexten är oklara. Kumar (2014) använder metoden för att studera ett socialt 

fenomen genom en grundlig analys av ett enskilt fall så som person, grupp, 

process och samhället etc. Inom fallstudie, all relevant data är samlad och 

organiserad för att ge en möjlighet för en intensiv analys av många specifika 

detaljer oftast förbises av andra metoder.  Fallstudie gör det möjligt för 

författare att jämföra teorierna med en praktisk situation.  

 

2.3 Forskningstillvägagångssätt 

Hur man ska relatera teori och verklighet är ett av de centrala problemen inom 

allt vetenskapliga arbeten.  Begreppet deduktion, induktion och abduktion 

används för att hitta relationen mellan teori och empiri (Patel & Davidson, 

2011)  

Deduktiv tillvägagångssätt används för att jämföra empiriska resultat med 

teoretiska data för att kunna analysera och få relevanta resultat samt slutsatser. 

Deduktivt är när man följer övertygande väg, utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier drar slutsatser om enskilda händelser. Ur teori härleds 

hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Det menas när 

slutsatser dras från den teoretiska informationen i ett visst område (Patel & 

Davidson, 2011). 

Vid användning av ett induktivt sätt: studera forskningsobjektet utan få stöd 

av undersökningen i en tidigare allmänt accepterad teori och med hänsyn till 

samlad data, empirin och formulera en teori (Patel & Davidson, 2011). 

Abduktion är kombination av induktion och deduktion vilken innebär utifrån 

ett enskilt fall formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet 

(induktivt). Därefter prövas teori på nya fallet (deduktivt) och slutligen den 

grundläggande teorin utvecklas samt utvidgas för att bli mera övergripande 

(Patel & Davidson, 2011). 
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Denna studie kommer använda kombinationen av deduktivt och induktivt 

tillvägagångssätt då idéer om ämnet har tagits från fallföretaget där 

frågeställningen redan är formulerade och utifrån detta undersöker författare 

olika teorier för att få en teoretisk grund inom ämnet för att få kunskap om 

vilka data som behövs. Författare kommer att jämföra empiriska resultaten 

med teoretiska data för att kunna analysera relevanta resultat och slutsatser. 

Forskningsobjektet kommer att studeras utan stöd av undersökningen i en 

tidigare allmänt accepterad teori och med hänsyn till insamlad data, empirin 

och formulera en teori. 

 

2.4 Datasamlingsmetoder 

Flertal metoder kan användas för att samla in primärdata och sekundärdata. 

Valet av metoden är beroende på studies syfte, tillgängliga resurser och 

forskares förmåga. Primärdata är data som forskare har samlats in på 

egenhand som berör problemområden så som från intervju och observationer 

etc. Sekundärdata är data som redan existerar och har samlats in av andra. 

Dessa data kan hämtas från exempelvis artiklar, böcker eller andra redan 

dokumenterad information (Kumar, 2005).  

Denna studie kommer använda både primärdata och sekundärdata. Samlad 

information från intervjuer och observationer från fallföretaget är 

primärdata. Primärdata samling sker genom: 

 Identifierar processen 

 Beskriver processen 

 Identifierar processägare och unitägare 

 Intervjuar processägare 

Teoretiska data och dokumentation som tillhandahålls från fallföretaget är 

sekundärdata. 
 

2.4.1  Primärkällor 

Denna studie kommer att använda sig av primärkällor då Kumar (2005)  

förklarar det som data som forskare har samlats in på egenhand som berör 

problemområden så som från intervju och observationer etc.  
 

2.4.1.1  Intervju 

Är en teknik för att samla information som baserar på frågor och innebär att 

intervjuaren ställer frågor till intervjupersonen. Det finns kvalitativ intervju 

som har syftet att upptäcka och identifiera egenskaper hos något så som 

intervjuades uppfattning. Härleds med att man aldrig ska i förväg formulera 

svarsalternativ för respondenten. Det innebär att intervjuaren och 

intervjupersonen tillsammans ska driva samtalet framåt (Patel & Davidson, 

2011). Vidare förklarar Kumar (2005) att intervjun är person-till-person 

interaktion mellan två eller flera individer med specifikt syfte i åtanke. En 
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flexibel intervju innebär att intervjuare inte har formulerat frågor i förväg 

kring problemområde. Tekniken är passande för komplexa situationer, 

användbar vid djupgående information, kan komplettera med andra metoder 

och frågor kan förtydliggöras. Frågorna ska ställas i slumpmässigt ordning 

och i en logisk följd som baserar på målet med studien för att få bra kvalitet 

på informationen.  

Denna teknik kommer användas för att samla in primärdata som har syftet att 

upptäcka och identifiera egenskaper hos intervjuades uppfattning. Således 

frågorna inte är formulerad i förväg för att få relevanta och djupgående 

informationen inom problemområdet. Intervju kommer använda vid 

information samling gällande marknadsprocess och 

projekt/beredningsprocess. 
 

2.4.1.2 Observationer 

Enligt Kumar (2005) är observationer ett sätt att samla in primärdata då det är 

målinriktad, systematisk och selektivt sätt att titta och lyssna på en interaktion 

eller fenomen som sker. Patel & Davidson (2011) konstaterar att metoden är 

användbara när vi ska samla information inom områden som berör beteende 

och skeende i naturliga situationer samt oftast används för att komplettera 

information som har samlats in med andra tekniker. Det finns strukturerad 

observation som innebär att man planera observationsschema som består av 

lista över relevanta handlingar och verbala yttrande (kategoriserar). Det finns 

också ostrukturerad observation som används i analytiskt syfte som innebär 

att man hämta in information så mycket som möjligt där det är relevant för 

problemområde.    

Författare använder i denna studie observationer för att titta och lyssna på 

en interaktion som sker på fallföretaget. Denna teknik använts när författare 

samla in information gällande tillverkningsprocess. Relevanta informationer 

kommer att samlats in så mycket som möjligt för att få bra resultat och 

slutsats.  

 
2.4.2 Sekundärkällor 

Informationen från teorier i denna studie och dokumentation som 

tillhandahålls från fall företaget är sekundärdata. Vidare menar Kumar (2005) 

att sekundärdata är data som redan existerar och har samlats in av andra. Dessa 

data kan hämtas från exempelvis artiklar, böcker eller andra dokumenterad 

information. 
 

2.4.2.1 Litteratur 

En litteraturgenomgång kommer att genomföras för att få en förståelse och 

kunskap om tidigare forskning kring problemområdet. Källorna kommer att 

utvärderas kritiskt baserat på dess referenslista och innehåll för att få 
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tillförlitlig information som kommer att öka trovärdighet av studien. Patel & 

Davidson (2011) förklarar att litteratur för studie kan man få genom 

biblioteken där det finns hjälpmedel som man kan användas så som 

datorbaserad söksystem. Enligt Kumar (2005) är en litteraturgenomgång en 

kontinuerlig process då det inte kan påbörja förrän forskningsproblem har 

formulerat. Författare menar att man inte kan göra litteratursökning utan idéer 

om problemområde. Dessutom spelar en litteratursökning en viktig roll i att 

forma forskningsproblem därför att litteratur sökningsprocessen hjälper till att 

förstå ämnesområdet bättre.  

En litteraturgenomgång kommer att genomföras för att få en förståelse för 

problemområdet och kunskap om tidigare forskning. Källorna kommer att 

utvärderas kritiskt baserat på dess referenslista och innehåll för att få 

tillförlitlig information som kommer att öka trovärdighet av studien. 

Sekundärdata kommer använda för att utveckla modellen och vid analys.  

2.5  Kriterier för bedömning av forskning 

Holme, Solvang & Nilsson (1997) hävdar att en vetenskaplig studie ska 

uppfylla kriterier genom kontinuerlig kritisk prövning samt noggrannhet vid 

bearbetning av informationen medför en tillfredställelse av reliabilitet och 

validitet. Författarna förklarar också att reliabilitet är hur mätningar utförs och 

hur noggrann forskare är vid bearbetningen av information. Validitet beror på 

vad forskaren mäter samtidigt kanske klargör redan i frågeställningen. Vidare 

förklarar Bryman (2008) att dessa två kriterier är viktiga för kvantitativ 

forskning när det gäller mätning och att få en bild av kvaliteten av 

undersökningar. Således har dessa krav inga betydelser i kvalitativ forskning, 

istället försöker man omvandlar till större likhet. Guba & Lincoln (1989) 

föreslår två kriterier för bedömning av en kvalitativ forskning såsom 

tillförlitlighet som består av fyra del-kriterier: 

 Trovärdighet, handlar om att man rapporterar resultaten till de 

personer som är en del av den sociala verkligheten. Dessa personer ska 

bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten på rätt sätt. 

 Överförbarhet, innebär att man tillhandahålla andra personer för att 

bedöma hur överförbara resultaten är till en annan miljö. 

 Pålitlighet, innebär man granska alla faser av forskningsprocessen så 

som problemformulering, val av undersökningspersoner och så vidare.  

 En möjlighet att styrka och konfirmera, handlar om att man inte tillåtit 

personliga värderingar och teoretisk inriktning påverka utförande av 

en undersökning samt slutsatserna.  
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Guba & Lincoln (1989) konstaterar att äkthet handlar om nytta av 

undersökningen om det har bidragit till någon nytta både för forskare och 

samhället så som en bild av de åsikter och uppfattningar av människor som 

studerats och så vidare.  

Denna vetenskapliga studie ska uppfylla kriterier genom kontinuerlig kritisk 

prövning samt noggrannhet vid bearbetning av information som ska medföra 

en tillfredställelse av reliabilitet och validitet. Granskning av information sker 

kontinuerligt med examinator och handledare. Resultaten rapporteras till 

examinator och handledare för att få trovärdigheten och överförbarhet för att 

bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten på rätt sätt. Alla faser av 

forskningsprocessen är granskad av examinator och handledare för att få 

pålitligt studie. Personliga värderingar och teoretisk inriktning kommer inte 

att påverka slutsatsen eller utförande av undersökningen i denna studie därför 

att slutsatsen och utförande av undersökningen baserar på empiriskt- och 

teoretiskt data samt relevansen av problemområdet.   
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2.6 Metoden sammanfattning 

Figur 1 illustrerar sammanfattning av olika metoder som har använts i denna 

studie samt kriterier som denna rapport ska uppfylls.  

 

Figur 1: Sammanfattning av metoden 
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3. Teori 

Kapitel handlar om teoretiskt bakgrund som berör ämnesområdet. 

3.1 Verksamhetsutveckling 

De flesta organisationer arbetar idag med systematiskt förbättringsarbete och 

förändringsarbete. Förändringstakten har ökat mycket fort till följd av ny 

teknik, internationalisering, mångkulturella samhället och avreglering. Det är 

också att kundernas krav har blivit hårdare samtidigt som efterfrågan på 

individuella anpassade varor och tjänster har ökat.  Produkter idag består av 

tjänster och hög kvalitet är betydande. Detta leder till att organisationer är 

tvungna att utveckla och fler verksamheter drivs i nätverksliknande 

organisationsformer. Begreppet verksamhetsutveckling har samma innebörd 

som totalkvalitet det vill säga ett systematiskt kvalitetsarbete och 

förbättringsarbete som syftar att ”uppnå största möjliga kundvärde i alla led 

till lägsta möjliga kostnad”. Verksamhetsutvecklingsarbete innebär att de 

varor och tjänster som levereras tillfredsställer både interna och externa 

kunder. Utvecklingen medför en effektivisering av verksamhetens processer 

där flaskhals identifieras och elimineras samt minskas (Sörqvist, 2004). 

Verksamhetsutveckling är arbete eller utveckling där företag ser till att allt 

fungerar bättre. Det är en omfattande process då det är svårt att angripa. 

Samband med utvecklingen måste många komplexa problem lösas där man 

ska dela upp dem i delproblem tills det är hanterbara. Vid utvecklingen 

behöver företaget stöd av olika verktyg för att det ska vägleda till 

gemensamma mål (Anveskog, 1983).   
 

3.2 Kvalitetsledningssystem och ISO 9000 serien 

Många verksamheter idag kräver att deras leverantörer ska ha ett 

dokumenterat kvalitetsledningssystem som har definitionen ”Ett 

kvalitetsledningssystem är organisatorisk struktur, rutiner, processer och 

resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med 

avseende på kvalitet”. Systemen omfattar en bas för att kunna styra och 

förbättra kvaliteten hos företagets produkter samt processer. Det är viktigt att 

dokumentera systemen i tillfredställande grad. Dokumentationen ska fungera 

som stöd i vardagliga arbetet och en bas för revision av organisationen samt 

hantering av kvalitetsfrågor.  ISO 9000 är en standard för 

kvalitetsledningssystem där det har syftet för kontinuerligt förbättring av hela 

organisatoriskt processer (Bergman & Klefsjö B, 2012). 

ISO 9000-serien är en samling av kvalitetssäkringsstandarder som skapade av 

International Organization for Standardization (ISO). ISO 9000-serien 

inriktar sig på olika aspekter av kvalitetsstyrning. Versionen av serien ISO 

9000 består av fyra standarder ISO 9000:2005, ISO 9001:2008, ISO 
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9004:2009 och ISO 19011:2011 (Bergman & Klefsjö, 2012). Härleds alla 

ISO-standarder recenserar vart femte år för att fastställa om revideringen 

krävs för att hålla den aktuell och relevant för marknaden. Två av standarderna 

reviderade till senaste versionen vilka är ISO 9000:2015 och ISO 9001:2015. 

Det finns även snarlik standard såsom ISO/TS 16949 som har syftet för 

kvalitetsstyrning inom fordonsindustri. Standarderna ger vägledning och 

verktyg för företag och organisationer som vill säkerställa att deras produkter 

och tjänster uppfyller kundernas krav och att kvaliteten är systematiskt 

förbättrad (ISO, 2009) 

 
3.2.1 Kvalitetsledningsprincipen ISO 9000:2005,2015 

Enligt Bergman & Klefsjö (2012) är standarden grundläggande definitioner 

och tillvägagångssätt för hur de andra standarderna ska användas. Denna 

standard består av åtta principer för kvalitetsledning som är grunden för 

uppbyggnad och utveckling av kvalitetsledningssystem:  

- Kundfokus, organisationer bör förstå aktuella och framtida kundbehov 

men även uppfylla kundkrav samt bör sträva efter att överträffa 

kunders förväntningar. 

- Ledarskap, ledare bör skapa och underhålla inre miljö i vilken 

personalen kan engageras för att uppnå organisationens mål. 

- Medarbetarnas engagemang, medarbetare på alla nivåer är 

organisationens viktiga resurser och deras fulla engagemang samt 

förmåga medförs och används för organisationens bästa. 

- Processinriktning, aktiviteter och resurser bör hanteras som en process 

för att uppnås mer effektivt önskat resultat. 

- Systemangreppssätt för ledning, genom att fastlägga, förstå och 

hantera processer som ett system bidrar till att bli effektiv i att uppnå 

sina mål. 

- Ständig förbättring, ständig förbättring av organisationens funktion 

och resultat skall vara ett beständigt mål. 

- Faktabaserade beslut, effektfullbeslut bör basera på analys av data 

och annan information.  

- Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer, organisationen 

och leverantörer är beroende av varandra och gemensam gynnsamma 

relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde. 

Dessa åtta grundläggande principer är för standarden ISO 9000 version 2005. 

Enligt isoconsultantpune (2016) består den nya versionen av sju principer, då 
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systemangreppssätt är borttagen och varje principer består av logisk grund, 

viktig fördel, möjlig åtgärd och förklaring. Observera att ISO 9001:2005 

baserat på samma principer som 9000:2005.  

 
3.2.2 Kravstandarden ISO 9001:2015 

 

ISO 9001:2015 rekommenderar tillämning av  processinriktning som baserar 

på PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) i syftet att öka kundtillfredsställelsen 

genom att uppfylla kundernas krav. Om organisationen förstår och hanterar 

samverkande processer som ett system, så bidrar processinriktning till effektiv 

och verkningsfull med att uppnå sina förväntade resultat. Detta angreppssätt 

gör att organisationen kan styra förhållanden och sammanhängande mellan 

processerna i systemet så att organisationens övergripande prestanda kan 

förbättras. Processinriktningen innebär att processer definieras och hanteras 

systematiskt, så att förväntade resultat överensstämmer med kvalitetspolicy 

och strategiska mål uppnås. Hantering av processerna och systemet som 

helhet kan uppnås genom att PDCA-cykeln tillämpning tillsammans med ett 

övergripande fokus på riskbaserat tänkande så att möjligheter kan utnyttjas 

och oönskade resultat kan förebyggas (SS-EN ISO 9001:2015, 2009). Enligt 

Bergman & Klefsjö (2012) används PDCA-cykeln för att hitta orsaker till 

urskiljbar variation/orsak för att minska avvikelse och öka kvalitet vilket man 

angriper problemen systematiskt och noggrant. Det är viktigt att fokuserar på 

de problemen som är mest lönsamt eller som har störst besparingspotential.  
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Figur 2: ISO 9001:2015 baserar på  PDCA-cykeln (SS-EN ISO 

9001:2015, 2009) 

 

Enligt SS-EN ISO 9001:2015, (2009) PDCA-cykeln kan tillämpas på alla 

processer och på kvalitetsledningssystemet som helhet. Denna ISO 9001 

standard version 2015 baserar på PDCA-cykeln, det vill säga kombination av 

båda och står för; planera, genomföra, följ upp och förbättra. 

- Planera innebär att upprätta målen för ledningssystemet, dess 

processer, resurser som behövs för att uppnå resultat som 

överensstämmer med kundkrav och organisationens policyer samt 

identifiera och hantera risker och möjligheter. 

- Genomföra innebär att organisationen inför det som planerats.  

- Följa upp genom att övervaka, mäta processer och mäta resulterade 

produkter och tjänster med utgångspunkt från policyer, mål och krav 

samt rapportera resultaten.  

- Förbättra genom att vidta i nödvändig utsträckning åtgärder för att 

öka prestandan. 
 

Enligt SS-EN ISO 9001:2015 (2009) ISO 9001:2015 baserar på PDCA-

cykeln (Figur 2) som är uppbyggd kring de huvudområdena:  

”Organisationens förutsättningar innebär att organisationen ska avgöra vilka 

externa och interna frågor som är relevanta för dess syfte och dess strategiska 

mål och som påverkar dess förmåga att nå de förväntade resultaten med sitt 

kvalitetsledningssystem. Likväl övervaka och granska information om dessa 

externa och interna frågor. Organisationen ska avgränsa och tillämplighet av 

kvalitetsledningssystemet för att fastställa dess omfattning. Beskrivningen av 

kvalitetsledningssystemets omfattning ska finnas tillgänglig och underhållas 

som dokumenterad information. Beskrivningen ska stå vilka typer av 

produkter och tjänster som omfattas. Om organisationen bedömer att ett eller 

flera krav i denna standard inte är tillämpliga inom kvalitetsledningssystemets 

omfattning ska detta motiveras i beskrivningen. Kvalitetsledningssystemet 

ska underhållas, upprättas och ständigt förbättra likaså nödvändiga processer. 

Organisationen ska bestämma vilka processer som är nödvändiga för 

kvalitetsledningssystemet och hur de ska tillämpas inom hela organisationen. 

Därefter ska de bestämma nödvändiga underlag, förväntade resultat, 

ordningsföljd, samverkan, tillämpa de kriterier, metoder och vilka resurser 

som behövs för dessa processer.  Det innebär också att organisationen ska i 

nödvändig storlek underhålla dokumenterad information som stöd för 
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tillämpningen av sina processer samt upprätthålla dokumenterad information 

som skapar förtroende för att processerna utförs som planerat”.  

”Ledarskap innebär högsta ledningen ska tydligt visa ledarskap och 

skyldighet i fråga om kvalitetsledningssystemet och om kundfokus. 

Ledningen ska också upprätta, införa och underhålla en kvalitetspolicy. De 

ska se till att relevanta roller har tilldelats ansvar och befogenheter samt att 

dessa är kommunicerade och förstås inom organisationen”. 

”Planering innebär att organisationen ska vidta åtgärder för att hantera risker 

och möjligheter som ska stå i förhållande till deras tänkbara inverkan på 

produkternas och tjänsternas överensstämmelse med krav”. 

”Stöd, organisationen ska bestämma vilka resurser som behövs för att 

underhålla, ständigt förbättra, införa och upprätta sitt kvalitetsledningssystem. 

Därefter bestämmer vilka resurser som behövs för att säkerställa giltiga och 

tillförlitliga resultat när övervakning eller mätning används för att verifiera att 

produkter och tjänster överensstämmer med kraven. Spårbarhet vid mätning 

är ett krav då dokumenterad information ska bevaras lämpligt som bevis på 

att resurserna använts för att uppnå förväntade resultat. Organisationen ska 

även bestämma infrastrukturen och processmiljö som är nödvändig för att 

genomföra processerna i syfte att uppnå överensstämmelse med krav på 

produkter och tjänster. Härleds ska bestämma och tillhandahålla nödvändiga 

personella resurser effektivt för att styra och genomföra processerna. Det är 

viktigt att säg till att anställda medvetenhet om kvalitetspolicy och 

kvalitetsmål. I organisationens kvalitetsledningssystem ska finnas 

dokumenterad information som företaget har bestämt är nödvändigt. 

Omfattningen av dokumenterad information beroende av storlek, slag av 

aktiviteter, processer, produkter och tjänster, processernas komplexitet, 

processernas samverkan och anställda kompetens. När dokumenterad 

information skapas och uppdateras ska organisationen säga till att det är 

identifierbar och beskrivning finns samt att den är granskat och godkänt i 

fråga om lämplighet och tillräcklighet. Den ska också vara tillgänglig och 

lämplig för användning där den behövs”. 

”Verksamhet, organisationen ska planera, styra och kontrollera de processer 

som behövs för att uppfylla produktkraven. Verksamheten ska bestämma 

behovet av, i nödvändig omfattning underhålla och bevara dokumenterad 

information för att ge förtroende att processerna utförts som planerats samt 

visa att produkterna och tjänsterna överensstämmer med kraven”. 

”Utvärdering av prestanda, organisationen ska med planerade intervall 

genomföra interna revisioner för att få information om 

kvalitetsledningssystemet överensstämmer med kraven och har införts samt 

underhållits på ett ändamålsmässigt sätt. Högsta ledningen ska också med 

planerade intervall ha en genomgång av organisationens 

kvalitetsledningssystem för att säkerställa systemets lämplighet, 
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tillräcklighet, verkan och överensstämmelse med organisationens strategiska 

inriktning”. 

”Förbättringar, organisationen ska bestämma och välja 

förbättringsmöjligheter samt vidta eventuella nödvändiga åtgärder för att 

uppfylla kundkrav och öka kundtillfredsställelsen. Det kan vara korrigering 

eller förebyggande åtgärder”.  
 

Generella skillnader mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 är (tabell 2) 

terminologi, struktur och begrepp då det inte finns några krav på att de termer 

en organisation använder ska ersättas med termer som finns i ISO 9001:2015. 

Det används för att specificera krav på kvalitetsledningssystemet. 

Organisationen kan välja att använda termer som passar sin verksamhet.  

 

Tabell 2 nedan visar skillnader mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015  

 

Tabell 2: Skillnaden mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 (SS-EN ISO 

9001:2015, 2009) 

I tabell 2 visar att den nya versionen använder produkter och tjänster som 

innehåller alla produktkategorier såsom hårdvara, mjukvara, 

processindustriprodukter och tjänster. Det finns inget krav på att 

organisationen ska ta hänsyn till intressenter då intressenter inte är relevanta 

för kvalitetsledningssystem. Det är organisationen som avgör om ett visst krav 

från en relevant intressent är relevant för organisationens 

kvalitetsledningssystem. De stora skillnaderna är riskbaserad tänkande som 

innebär i denna standard anger detaljerat krav på att organisationen ska förstå 

sina förutsättningar och bestämma risker som underlag för planering. 

Organisationer kan också besluta om de ska utveckla mer omfattande metoder 
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för riskhantering än vad som krävs. De kan bestämma vilken dokumenterad 

information som behöver bevaras, hur länge den ska bevaras samt vilket 

medium som ska användas för att bevara den. I ISO 9001:2015 ställer inga 

krav på att information ska vara dokumenterad vilket gör att organisationen 

kan bestämma om det är nödvändigt eller lämpligt att underhålla 

dokumenterad information. I den nya versionen kan organisationen avgöra 

vilka krav de vill tillägga, likväl kraven gäller beroende av organisationen 

storlek och komplexitet etc. (SS-EN ISO 9001:2015, 2009).  

 

 
3.2.3 Standarden ISO 9004:2009-Vägledning för kvalitetsstyrning 

Denna standard är åtgärder som inte bara tar hänsyn till kunder men också till 

alla intressenter såsom egen personal, leverantörer och samarbetspartner. 

Förnyelse och lärande är baserat på terminologi och de åtta principerna i ISO 

9001:2008. Standarden är ett verktyg i form av självutvärdering som har syftet 

att ge ett enkelt och lätt angreppssätt för att bestämma mognadsgraden hos 

kvalitetsledningssystemen samt hitta förbättringsområden. ISO 9004:2009 

kan integreras och överensstämmer med andra standarder (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

  
3.2.4 Revisionsstandarden ISO 19011:2011 

ISO 19011:2011 ger vägledning om principer för revision, ledning av 

revisionsprogram och genomförande av olika ledningssystem. Denna 

standard ger nödvändiga kompetenser inom olika ämnesområden så som 

processer för att fastlägga och utvärdera revisorskompetens. Det används och 

är lämplig för alla organisationer som genomföra interna revisioner eller 

revisioner så som leverantörskvalitet och för att leda revisionsprogram.  

Denna standard kommer till användning vid revisioner av olika typer av 

ledningssystem exempelvis kvalitetsledningssystem, miljöledningssystem 

och andra internationella standarder (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 
3.2.5 Internationella bilstandarden ISO/TS 16949:2009 

TS i denna standard står för tekniska specifikation som tillsammans med ISO 

9001:2008 eller ISO 9001:2015  och definierar kvalitetsledningssystemkrav 

för konstruktion, utveckling, tillverkning, installation och service av 

fordonsrelaterade produkter. ISO/TS 16949:2009 innehåller inga nya krav 

utan samma krav som finns i och är en anpassning till ISO 9001:2015. Denna 

standard inriktar inom bilindustri (ISO, 2009). 
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3.3 Miljöledningssystem ISO 14001:2015 

ISO 14001 är en ledningssystemssystemstandard för miljö som syftar till att 

kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning samt skydda 

miljö. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets 

utveckling när det gäller både resultat och kostnader (SIS, 2015). Denna 

standard anger i detalj på de kraven på ett miljöledningssystem som en 

organisation kan använda för att förbättra sin miljöprestanda. Standarden 

syftar till organisationer som vill hantera sitt miljöansvar systematiskt som 

bidrar till den miljömässiga dimensionen av hållbarhet (SS-EN ISO 

14001:2015, 2015) 

Denna standard underlättar för organisationer att nå förväntade resultat med 

sitt miljöledningssystem, vilket skapar värde för miljön, för organisationen 

och för intressenter. I överensstämmelse med organisationens miljöpolicy, 

innefattar avsedda resultat med miljöledningssystemet att miljöprestandan 

förbättras, bindande krav uppfylls och miljömål uppnås (SS-EN ISO 

14001:2015, 2015). 

Enligt SS-EN ISO 14001:2015 (2015)  genom att arbeta systematiskt sätt med 

miljöledning kan tillhandahålla högsta ledningen med information som på 

lång sikt kan skapa framgång och möjligheter att bidra till hållbar utveckling. 

Detta kan nås genom att: 

- skydda miljön med hjälp av förebyggande miljöpåverkan 

- lindra potentiella miljöförhållande och negativa effekter på 

organisationen 

- underlätta för organisationen att uppfylla krav 

- förbättra miljöprestandan 

- styra hur organisationens produkter och tjänster konstrueras, 

tillverkas, distribueras, konsumeras och hanteras som avfall genom 

tillämpning av ett livscykelperspektiv som kan förebygga att 

miljöpåverkan utan avsikt flyttas till någon annan del av livscykeln 

- uppnå finansiella och operativa fördelar genom införande av 

miljömässigt välmående. 

- kommunicera miljöinformation till relevanta intressenter. 
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3.4 Process 

Ordet process betyder framåtskridande eller gå framåt och symboliserar olika 

typer av förlopp. Det är något som utvecklats i tiden, däremot långsamt. 

Processens definition är ”en process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas 

i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund”. 

En process har en början och ett slut, har en kund och en leverantör, består av 

ett nätverk av ingående aktiviteter, producerar ett värdeskapande resultat och 

upprepas gång efter gång. Processer handlar till stor del om koordination 

mellan människor, med detta handlar också om överensstämmelse mellan 

individer som samverkar och om individers kompentens. Detta är viktigt på 

grund av den största förbättringspotential finns i administrativa arbetsflödena. 

En process oftast skiljer mellan tre generella typer av processer, nämligen 

huvudprocesser som vars uppgift att uppfylla externa kunders behov och 

förbättra produkter. Exempelvis produktutvecklingsprocessen som syftar till 

att skapa värde åt framtida kunder, åt produktionsprocesser och 

distributionsprocesser som senare ska skapa värde åt nuvarande kunderna. 

Stödprocesser har syftet att tillhandahålla resurser till huvudprocesserna som 

exempelvis underhållsprocesser. Ledningsprocesser som har uppgift att 

besluta organisationens mål och strategier samt stödja förbättringar av 

företagets övriga processer. En process kan naturligtvis delas in i delprocesser 

såsom individuella processer där det utförs av enskilda individer. 

Funktionella processer som är kopplade till en viss avdelning, funktion och 

enhet. Kärnprocesser som skär igenom organisationens funktioner och 

avdelningar som ska tillhandahålla intäkter. Alla de processerna vars syfte att 

tillfredsställa sina kunder med så liten resursåtgång som möjligt. För att starta 

processen krävs resurser av olika slag till exempel information, energi och 

arbetskraft etc. (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Processledningen är drivkraften att ständigt förbättra samtliga processer. Det 

är ett arbetssätt för att organisera förbättringar, förstå processen, observera 

processen och kontinuerligt förbättra processen. För att organisera 

förbättringar behöver organisationen fastställa viktiga processer som därefter 

utser en processägare som ska ansvara strategiskt beslut och se till att 

processen förbättras samt utvecklats. Det är viktigt att förstå processen innan 

arbete med förbättringar därför man ska skapa kunskap genom att kartlägga 

processen i ett flödesschema. Detta ger en gemensam bild vad som sker i 

nuläge. Information om tidigare process måste användas som bas vid 

förbättring.  Processresultat och processförmåga måste också mätas för att 

välja ut lämpliga förbättringsområden. Processledningen utgår från 

förbättring av processernas kvalitet, effektivitet och anpassningsförmåga 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

En rekommenderad definition av process består av objekt in, aktivitet, resurs, 

information och objekt ut. Ett karakteristiskt drag hos process är att den har 

början och en slut samt repeterar med tiden, således skiljer från ett projekt 

som tar slut när det är genomfört (Ljungberg & Larsson, 2012). 
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3.5 Processkartläggning  

Process är en väg eller en struktur för organisationer där det kan användas 

gång efter gång. I många organisationer har kartläggningen relaterad till 

införande eller uppdatering av certifierade ledningssystem enligt ISO 9001 då 

denna standard rekommenderar processtruktur (Sörqvist, 2013). 

Det är viktigt för organisationer att beskriva verksamheten i processer som 

medför förståelse hur olika delar samverkar och hur dess skapar värde för 

kunderna. Beskrivningen av processer kallas för processkartläggning och 

används för att förmedla processernas syfte, uppbyggnad och det ser ut som 

kartor. Med hjälp av processkartor blir det lättare att förstå hur 

organisationens olika delar är relaterade till varandra och hur de samverkar 

för att skapa värde för kunden. Processkartor spelar en viktig roll i och med 

de visualiserar verksamhetens processer.  När processer blir synliga blir det 

lättare för anställda att se hur deras arbete bidrar till och se helheten. Det bidrar 

också till förståelse av processtänkande som kan leda till förbättring i sättet 

att arbeta. Kartläggningen innebär inte stora förbättringar utan det är första 

steget i det omfattande arbetet med att etablera och utveckla verksamhetens 

processer. Det skapar en grund för utveckling då de underlättar mätningar och 

analyser av processerna, samtidigt som förbättringsmöjlighet identifieras 

(Ljungberg & Larsson, 2012). 

Processen uppbyggd i olika nivåer då det består av delprocesser som i sin tur 

byggs upp av aktiviteter. Antalet nivåer är beroende av processens 

komplexitet och syftet. Processkarta ser olika ut beroende vilken verktyg 

organisationen använder. När man rita en karta bör innehåller så få symboler 

som möjligt för att underlätta för anställda att förstå kartan. Genom att 

symbolisera aktiviteter eller delprocesser med pilar blir det lättare att förstå. 

Det räcker att ha med aktiviteter och objekt på kartan för att under vika 

rörligheten (Ljungberg & Larsson, 2012). 

  
 

3.5.1 Flödesschema 

Enligt Sörqvist (2004) används flödesschema inom förbättring då det 

beskriver hur ett arbete utförs eller bör utföras. Det används för att få 

detaljerad bild av hur ett flöde eller en process fungerar. Verktyget tillämpar 

för att identifiera, definiera och analysera problem.  
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 Moment, operation eller aktivitet 

 

         Beslut med alternativ 

 

    Början eller slut 

 

                                           Sammanbindning eller riktning 

 

                                           Dokument med skriftlig information 

 

      Databas med elektroniskt lagrad information  

Figur 3: Flödessymboler enligt ISO 5807, ISO 5807 i Sörqvist (2004). 

Flödesschema (figur 3) i Sörqvist (2004) består av antal symboler som 

föreställer de olika arbetsmoment och aktiviteter som utförs. Dessa binds 

sedan samman med pilar igenom olika processer. Grunden för att bygga ett 

flödesschema ligger i de individer som har kunskaper och erfarenheter samt 

att man utför systematiska intervjuer med de berörda. Flödesschema kan 

konstrueras på två sätt. Flödebaserad kartläggning följer man flöde som skall 

kartläggas. Aktivitetsbaserad innebär att man först identifierar samtliga 

aktiviteter som finns inom processen. Kartläggningen består av sju steg: 

1. Definiera och avgränsa processen, definiera och avgränsa den process 

eller flöde som skall kartläggas. Det är viktigt att förstå var processen 

börjar och slutar. 

2. Fastställ flödesschemats användning, fastställa hur flödesschemat skall 

användas och vilka målgrupp samt bryter ner i detaljnivå.  

3. Identifiera aktiviteter, systematisk identifiera aktiviteter och 

arbetsmoment samt beskriver aktuellt nuläge genom att ta fram så mycket 

som möjligt vad som sker.  

4. Sortera aktiviteter, de aktiviteter och arbetsmoment som identifierats skall 

sorteras och grupperas.  
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5. Beskriv processen, koppla arbetsmoment och aktiviteter som hör samman.  

6. Komplettera flödesschemat, genom att sammanställa flödesschemat och 

hitta eventuella brister samt genomföra gemensam session för att stämma 

av vad som har missat.  

7. Dokumentera, kartläggningen av dokumentation ske datorbaserat. Det kan 

ritas i PowerPoint. Processen dokumenteras med hjälp av olika symboler 

(figur 3). Alla aktiviteter namnges på tydligt och enkelt sätt. 

Dokumenterade processen skall kritiskt granskas i syfte att hitta 

potentiella brister i beskrivningen och delar som behöver kompletteras.  

8. Utförande av processen, anställda utföra arbete som planerade. 
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4. Modellutveckling 

Detta kapitel introducerar modellutveckling av Flödescykel och beskriver 

modellens 8 steg samt grundpelarnas betydelse. Modellens mål är att 

systematiskt uppdatera processkarta, samtidigt hitta 

förbättringsmöjligheter/-potential hos befintligt process.  

4.1 Introduktion till modellutveckling 

Grunden av denna modellutveckling är inspirerad från olika metoder och 

filosofier: Flödesschema och PDCA-cykeln enligt ISO 9001. Modellen kan 

systematiskt hjälpa företaget att uppdatera sina processer samt hitta 

förbättringspotential så att förväntade resultat uppnås. Samtidigt kan företaget 

identifiera kraven som ISO ställer, speciellt om företaget är ISO certifierade. 

Detta underlättar revisonen som uppstår var femte år och för att förbättra 

företagets samtliga processer samt hänga med i utvecklingen. Modellen 

hjälper medarbetarna att förstå hur viktigt processen är, både för intern- och 

externkund. Detta medför ökad process kvalité och effektivitet, samt hjälper 

företaget att förstå vad som krävs för att hantera alla sina processer på ett 

logiskt och helhetssyn sätt. 

Flödesschema är utvalt på grund av att verktyget beskriver grunder hur man 

systematiskt bygger en processkarta och används för förbättring av befintlig 

process samt få detaljerad bild hur ett arbete utförs eller borde utföras 

(Sörqvist, 2004). Detta underlättar arbete genom att det fungerar som ett 

underlag och för att få en bild av hur processen ser ut idag samt för att förändra 

och utveckla processen. 

PDCA-cykeln enligt ISO 9001 är utvalt på grund av att metoden beskriver 

vad en processkarta borde innehålla samt hur man ska använda för att uppnå 

målen. De stegen som ingår är planera, genomföra, följa upp och förbättra 

(SS-EN ISO 9001:2015, 2009). Efter man har identifierat förändring eller 

förbättring potential, företaget kan utgå ifrån PDCA-cykeln för att 

systematiskt tillämpar kvalitets- och förbättringsarbete. Metoden 

kontinuerligt hjälper till att underhålla processens kvalitet och effektivitet.  

 

4.2 Modell beskrivning 

Modellen Flödescykel har utvecklats enligt kraven som finns i ISO-9001. 

Denna modell använts för att bygga en processkarta.  
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Figur 4: Flödescykel, egen konstruktion 

En av pelarna är öppen på grund av processer är alltid öppna för krav och 

utveckling. Det ska alltid finnas behov för att det ska gå i flödes. Uppdatering 

av en process trigga av behov eller utveckling som gör att organisationer 

tvungen att anpassa sina processer efter. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 

beskriver de stegen som behövs för att systematiskt uppdatera samt förbättra 

en process.  

Definiera och avgränsa processen samt flöde som skall kartläggas. Det är 

viktigt att förstå var processen börjar och slutar. Detta sker genom att följa 

med processen start och slut samt stämmer av med de berörda. Innan 

kartläggningen identifiera kraven enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

Samtidigt bestämmer företaget omfattning hur processen ska 

dokumenteras och bevaras, men också identifiera kraven som 

organisationen tycker lämpligt.  

Fastställa processkartans användning och vilka målgrupp samt bryter ner 

i detaljnivå.  

1 

2 
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Systematisk identifiera aktiviteter och arbetsmoment samt beskriver 

aktuellt nuläge genom att ta fram så mycket som möjligt vad som sker. 

Här kan man få hjälp av olika verktyg såsom papper och penna. Man kan 

se redan i detta steg vilka aktiviteter som hör ihop.  

Sortera de aktiviteter och arbetsmoment som identifierats. Samtidigt kan 

man stämma av med berörda om de aktiviteterna är sammanhängande.  

Beskriv processen genom att koppla arbetsmoment och aktiviteter som hör 

samman. Detta kan ske i pappersform för att undervika krångel och lättare 

ändra om det uppstå brister.  

Komplettera processkarta och hitta eventuella brister samt genomföra 

gemensam session för att stämma av vad som har missat. Om det finns 

brister hoppa till steg 3.  

Dokumentera kartläggningen alltingen datorbaserat eller i pappers form. 

Det kan ritas i PowerPoint. Processen dokumenteras med hjälp av olika 

symboler (figur 3). Alla aktiviteter namnges på tydligt och enkelt sätt. 

Dokumenterade processen skall kritiskt granskas i syfte att hitta 

potentiella brister i beskrivningen och delar som behöver kompletteras.  

Utförande av processen. De anställda utför processen såsom den är 

planerad. 
 

Pelarna innebär grunden för en processkarta där organisationen kontinuerligt 

ska: 

 Planera processen och resurser som behövs för att uppnå resultat som 

överensstämmer med kundkrav och organisationens policyer samt 

identifiera och hantera risker och möjligheter. 

 Genomföra det planerade och det är viktigt att anställda utför arbete 

enligt processkarta.  

 Följa upp genom att övervaka, mäta processer och mäta resulterade 

produkter och tjänster med utgångspunkt från policyer, mål och krav 

samt rapportera resultaten.  

 Förbättra genom att vidta i nödvändiga åtgärder för att öka prestandan 

hos processen. 
 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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5. Empiri  

Detta kapitel omfattar företagsbeskrivning och data om företagets processer 

som författaren har samlats in från intervjuer och observationer samt 

dokumentation som tillhandahålls från fallföretaget.  

5.1 Företagsbeskrivning 

Press Kogyo Sweden AB är underleverantör av fordonsdetaljer, 

konstruktionsdetaljer, truckdetaljer och entreprenadmaskinsdetaljer med 

fokus på plåtbearbetning, hydraul pressning och svetsning. Företaget 

utvecklar, tillverkar, säljer produkter och komponenter i plåt till världsledande 

kunder som Volvo, Ålö, Scania, Envac, Xylem, Toyota, Elringklinger och 

Gestamp. De har grundprinciperna: gör bättre varje dag tillsammans med 

kunden, utvecklar ny teknik, rätt från mig, respekt för individen, aktivt flöde 

och vårt sätt. 

Företaget har stort fokus inom området kvalitet då de är certifierade enligt 

ISO/TS 16949:2015 och har samtidigt stort fokus på miljö. Press Kogyo 

Sweden AB ägs av den världsomspännande koncernen Press Kogyo Co. Ltd. 

i Japan och det exixterar enbar en industrianläggning i hela Europa. 

Anläggningen i Oskarshamn omsätter cirka 408 miljoner kronor och har cirka 

165 anställda.  

 

5.2 Företagsprocesser 

Press Kogyo Sweden AB tillverkar hundratals produkter varje dag då 

produkterna går igenom ett stort antal processer. Företaget får nya kunder hela 

tiden, vilket innebär nya produkter och processer. Huvudprocessen (Figur 5) 

består av marknad-, projekt/beredning- och tillverkningsprocess som i sin tur 

stödjs av HR, IT, mätrum, inköp och ekonomi samt samtliga stödjer av 

ledningen.  
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Figur 5: Processkarta över huvudprocesser 

 
5.2.1 Marknadsprocess 

Marknadsprocessen håller mestadels på med offert och nästan alla aktiviteter 

sker datorbaserat, processen består av två delprocesser: offerthantering och 

orderhantering. I denna process beslutar marknadschefen om köp av stål då 

det är viktigt att hålla koll på aktuella stål prissättningen. Via denna process 

försöker företaget även hitta nya och relevanta kunder. Press Kogyo Sweden 

AB senaste kund är lastbilstillverkaren SCANIA som de fick uppdrag att 

producerar hyttkomponent till.  

Processen inleds med förfrågan från kund där det går igenom del-processen 

(offerthanteringsprocessen) där marknadsansvariga meddelar att offert är 

komplett. Marknadschefen utser en offertsanvarig som ska hantera förfrågan. 

Denna förfrågan ska registreras i affärssystem och den offertsanvarige ska 

också ta fram en ritning och operationsföljd. Nästa steg är begäran av offert 

och meddela leverantörer. Om förfrågan/produkten ha årsomsättning som är 

större än 5 MSEK, ska offertansvarig skicka ut underlag och kalla berörda till 

kontraktgenomgång. Därefter kallas representanter in från affärsområde (AO) 

till offertmöte för genomgång av protokollet och APQP-plan. APQP-plan 

består av checklistor som kan användas för att generera en effektiv 

kontrollplan. APQP är en strukturerad metod för produkt- och processdesign 

samt används vid framtagning av nya produkter. Denna ram är en 

standardiserad uppsättning kvalitetskrav som gör det enklare för leverantörer 

att utforma en produkt till att tillfredsställa kundens behov. Det är ett 

systematiskt arbetssätt för kvalitetsplanering vid framtagning av nya 

produkter som ska minska risken för produktion av felaktiga produkter såsom 

produktionsstörningar. Om årsomsättningen är mindre än 5 MSEK, bör 

företaget skickar ut underlag till AO och samla in svar från alla berörda. 

Därefter kontrollerar offertansvarig alla aktiviteter gällande detta har 
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genomförds enligt APQP-plan. Slutligen sammanställs offert och skickas till 

kunden. Denna processförfrågan fastställs i form av pris och villkor som ska 

ge underlag för kunden (se bilaga 1). 

Vid orderhanteringsprocessen har offertsanvarig ansvar för ordern där 

han/hon kontrollerar att ordern motsvarar offerten. Därefter läggs order in och 

länka ritningar i ett affärssystem. Vidare går det till projektledaren som ska 

planera aktiviteter men samtidigt köpa in utrustning (verktyg och fixturer) och 

material som behövs för ordern. Om allt angående order är godkänd 

överlämnas detta till produktion (se bilaga 1). 
 

 

5.2.2 Projekt/Beredningsprocess 

Denna process behandlar en ny-och ändrad produkt och det mesta aktiviteter 

sker datorbaserat. Processen inleds med kontroll av beställning om det 

motsvarar offerten, som vidare lägger till detaljen i affärssystem och länka 

relevanta dokument. Senare marknadsansvarig fastställer projektbudget och 

skicka ut ritningar samt relevanta dokument till leverantörer. Därefter fylla i 

APQP-plan. Det ger också ökad effektivitet och leveranssäkerhet. APQP-

planen består av checklista som senare lämna till projekt/beredningschef. 

Överlämningen av dokument eller checklista sker genom en portal. 

Fortsättningsvis lägga in denna checklista i projektloggen. 

Projekt/beredningschef utse en projektledare som ska driva projektet och ska 

utse projektgrupp samt hålla i möte. Projektledare slutjustera projektbudget 

och upprätta projektplan samt projektgruppen planera aktiviteter enligt 

APQP-plan. Slutligen lämna projektet till produktionen. Denna process består 

mestadels av checklistor (se bilaga 2).  
 

 

 

5.2.3 Produktionsprocess 

Hela produktionsprocessen består av kontroll av produkten eftersom nästan 

allt tillverkning i produktionen är automatiserade.  Processen börjar med 

riggning av maskiner och arbete samt kontrollerar först om det finns 

kontrollinstruktioner vid arbetsstationen och kontrollutrustning. Därefter 

operatören kontrollerar första producerade detaljen om mått och egenskaper 

stämmer enligt kontrollinstruktionen samt dokumentera mätvärder. Första 

detaljen ska alltid dokumentera och markera med grönt kort samt förvara så 

att det är synligt under hela körningen. Företaget är väldigt noggrann med ny 

eller inhyrd operatör vilken innan arbete utför utbildning samt upplärning. 

Därefter producerar detaljer enligt kontrollinstruktionen men kontrollerar 

första detaljen vid byte av ny operatör samt dokumentera mätvärde såsom 

avvikelse, en gång per timma och varje gång operatör lämna arbetsplats. Om 

det är godkänt detalj läggs detta i pallen efter avslutade körning. Vid ej 

godkänd detalj stoppa produktionen och följ instruktionen. Sista producerade 

detaljen läggs i pallen tillsammans med verktyget och fixturen. På grund av 
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nya eller ändrad produkt så förekommer tillfälligt kontrollinstruktion då detta 

ska lämna till tekniker för att upprätta instruktionen. Åter igen vid ny och 

inhyrd operatör spärra av alla pallar då teamleader utför en slutkontroll av alla 

producerade detaljer. Innan avslut av processen kvalitetskontrollerar alla 

detaljer (se figur 6).  

 

Arbetet är utfört enligt arbetsinstruktionen då företagets kunder ställer hög 

kvalitetskrav. Om det uppstår avvikelse så skicka kunden tillbaka alla 

order/artiklar. Detta påverkar organisationens medarbetare då de tvungen att 

gå igenom alla producerade artiklar för att åtgärda problemet vilken kostar 

företagets tid och pengar. För att undervika problemet företaget har vad som 

kallas standarsuppföljning då teamleader måste följa upp dagligen eller 

veckovis. I produktionen går det mest tid åt verktygsbyte- och 

materialberedning vid tillverkning av en annan artikel och personalbrist. 
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6. Tillämning av modell 

I detta kapitel presenteras modellen som utvecklats i kapitel fyra och har 

tillämpas av författare på fallföretaget, genom att analysera den samlade 

empiriska information och det teoretiska materialet. 

6.1 Steg 1 

Avgränsningen sker tillsammans med kvalitetschef, tillsammans kom vi fram 

till att kartlägga Marknadsprocess, Projekt/Beredningsprocess och 

Tillverkningsprocess.  

 
6.1.1 Marknadsprocess 

Författaren kunde inte följa med från processens början till slut då denna 

process är utförd i en datorbaserad miljö, men också pga. tidsbrist. Om 

författare ska fullfölja hela denna process, det kommer det att vara mycket 

tidskrävande. Denna information har anskaffat genom intervjun med 

marknadschefen och han utgår ifrån befintligt processkarta. Han beskriver i 

en intervju att han använder befintligt processkarta, samtidigt berättar han om 

själva processen steg för steg. Processen börjar med kontroll av förfrågan och 

slutar vid överlämning av order till produktionen (se bilaga 1).  

Marknadsprocessen består av två delprocesser: offerthantering och 

orderhantering. Vid marknadsprocessen ska marknadschefen köpa stål,  det är 

viktigt att hålla koll på stålpriset och pga. det påverkas företagets inkomster.  

 
6.1.2 Projekt/Beredningsprocess 

Författaren kunde inte följa med processens början och slut då denna process 

är utförd i en datorbaserad miljö. Processen är mycket tidskrävande ifall 

författaren ska fullfölja hela denna process. Denna information har anskaffat 

genom intervju med Projekts/Beredningschefen, han har också utgått från 

befintligt processkarta. Processen inleds med kontroll av beställning, om 

produkten motsvarar offerten och slutar som överlämning av projekt till 

produktion (se bilaga 2). 

 
6.1.3 Produktionsprocess 

Kartläggning av denna process beskrivs generell då företaget tillverkar cirka 

450 artiklar. Det är för komplex för att kartlägga varje enskild produkt. 

Författare fick följa med operatören i tillverkningsprocessen samt stämma av 

med de berörda. Denna process börjar med en kontroll innan arbete och slutar 

med kontroll av producerade detaljer (se figur 6). 
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6.1.4 ISO krav 

 

Tabell 3 visar om processerna uppfyller ISO-krav. 
 

ISO 9001:2015-krav Processer 

4 Organisationens förutsättningar  
 

4.1 Att förstå organisationen och dess förutsättningar  Ja 

4.2 Att förstå intressenters behov och förväntningar  Ja 

4.3 Att bestämma kvalitetsledningssystemets omfattning  Ja 

4.4 Kvalitetsledningssystemet och dess processer  Ja 

5 Ledarskap  
 

5.1 Ledarskap och åtagande  Ja 

5.2 Policy Ja 

5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen  Ja 

6 Planering  
 

6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter  Ja 

6.2 Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem Ja 

6.3 Planering av förändring Ja 

7 Stöd  
 

7.1 Resurser Ja 

7.2 Kompetens Ja 

7.3 Medvetenhet  En del 

7.4 Kommunikation  Ja 

7.5 Dokumenterad information  Ja 

8 Verksamhet 
 

8.1 Planering och styrning av verksamheten Ja 

8.2 Krav avseende produkter och tjänster  Ja 

8.3 Konstruktion och utveckling av produkter och tjänster Ja 

8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster Ja 

8.5 Framställning av produkter och utförande av tjänster  Ja 

8.6 Frisläppning av produkter och tjänster  Ja 

8.7 Styrning och kontroll av avvikande processresultat Ja 

9 Utvärdering av prestanda  
 

9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering  Ja 

9.2 Intern revision  Ja 

9.3 Ledningens genomgång  Ja 

10 Förbättringar  
 

10.1 Allmänt  Ja 

10.2 Avvikelse och korrigerande åtgärd Ja 

10.3 Ständig förbättring  Ja 

Tabell 3: Sammanfattning av processerna som uppfyller  ISO-krav 
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I ISO 9001:2015 handlar det mycket om att företag bestämmer vad som är 

relevant samtidigt som de uppfyller kundernas krav. Alla processer definieras 

och hanteras systematiskt, så att de förväntade resultatet överensstämmer med 

kvalitetspolicy och strategiska mål uppnås. Företaget hanterar processerna 

och systemet genom PDCA-cykeln,tillsammans med ett övergripande fokus 

på riskbaserat tänkande så att möjligheter kan utnyttjas. Nya ISO 9001 baserar 

på PDCA-cykeln och står för:  

- Planera, företaget upprätta målen för processer, resurser som behövs 

för att uppnå resultat som överensstämmer med kundkrav och 

organisationens policyer samt identifiera och hantera risker och 

möjligheter. 

- Genomföra, organisationen inför det planerade.  

- Följa upp genom att övervaka, mäta processer och resulterade 

produkter och tjänster med utgångspunkt från policyer, mål och krav 

samt rapportera resultaten.  

- Förbättra genom att vidta  nödvändiga åtgärder för att öka prestandan. 

Företaget uppfyller kraven då de bestämmer vilka resurser som behövs för att 

säkerställa giltiga och tillförlitliga resultat. När övervakning eller mätning 

används för att verifiera att produkter och tjänster överensstämmer med 

kraven. De har spårbarhet vid mätning då dokumenterad information bevarar 

lämplig som bevis på att resurserna använts för att uppnå förväntade resultat. 

Organisationen bestämmer infrastrukturen och processmiljön som är 

nödvändig för att genomföra processerna i syfte att uppnå överensstämmelse 

med krav på produkter och tjänster. De bestämmer och tillhandahåller 

nödvändiga personella resurser på ett effektivt sätt för att styra och genomföra 

processerna. Anställda är medvetna om kvalitetspolicy och kvalitetsmål. 

Företaget har tillräckligt mängd av dokumenterad information beroende på 

storlek, typ av aktiviteter, processer, produkter, processernas komplexitet, 

processernas samverkan och anställda kompetens. När dokumenterad 

information skapas och uppdateras begär organisationen att de är 

identifierbara och att beskrivningar finns. Informationen är granskad och 

godkänd i fråga om lämplighet och tillräcklighet. Den är också tillgänglig och 

lämplig för användning där den behövs. 

Företaget uppfyller alla punkter i tabell 3 då de planerar, styr och kontrollerar 

de processer som behövs för att uppfylla produktkraven. Det är medvetenhet  

(tabell 3) som stämmer en del då kunskapsbrist uppstår. Verksamheten 

bestämmer behovet med hänsyn till  den nödvändiga omfattning samt 

underhåller och bevarar dokumenterat information för att ge förtroende till att 

processerna utförts som planerat samt visa att produkterna överensstämmer 

med kraven. Företaget har valt att använder flödeschema vid dokumentation 

av processer och generellt dokumenterar dessa processer (bara 

huvudprocesser).  
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När det gäller miljö bidrar företaget till hållbar utveckling genom att skydda 

delar av miljön genom att förebygga miljöpåverkan exempelvis då de städar 

vid arbetsstationerna varje dag innan man lämna arbetsplatsen. 

Organisationen lindrar potentiella miljöförhållande och negativa effekter 

genom att alla farliga ämne såsom oljespill,  städas upp och återvinns. 

Företaget hjälper att skydda miljön genom att styra hur produkter konstrueras, 

tillverkas, distribueras, konsumeras samt att de hanterar avfall genom 

tillämpning av ett livscykelperspektiv. I livscykeln ska förebyggs att 

miljöpåverkan utan avsikt flyttas till någon annan del av livscykeln. Avfall 

inom företaget såsom rest-metall och spillolja hanteras genom återvinning.  

6.2 Steg 2 

Flödesschemat eller processkarta kommer användas som underlag för arbete 

och till förbättringsarbete samt för att finna brister som kan förekomma. 

Målgruppen som har nytta av denna processkarta är medarbetarna som ingår 

i företaget.  

6.3 Steg 3 
 

6.3.1 Marknadsprocess 

Marknadsprocessen håller mestadels på med offerter, processen består av två 

delprocesser: offerthantering och orderhantering. I denna process ska 

marknadschefen köpa stål, det är viktigt att håller koll på stålpriset. I 

processen försöker företaget hitta nya kunder som är relevanta. Företagets 

senaste kund är SCANIA,  de fick i uppdrag att producerar hytt- komponent.  

Marknadsprocessen inleds med förfrågan från kund där det går igenom del-

processen (offerthanteringsprocessen), marknadsansvariga kontrollerar att 

offerterna är kompletta. Offerthanteringsprocessen inleds med att 

marknadschefen utser en offertsanvarig som ska hantera förfrågningar. Denna 

förfrågan ska registreras i affärssystemet och offertsanvarig ska också ta fram 

ritningar och operationsföljd. Nästa steg är en begäran av offert och att 

meddela leverantörer. Om förfrågan/produkten ha åromsättning som är större 

än 5 MSEK, ska offertansvarig skicka ut underlag och tillkalla berörda till 

kontraktgenomgång. Sedan kalla in representanter från affärsområde (AO) till 

offertmöte för genomgång av protokollet och APQP-planen. Om 

åromsättningen är mindre än 5 MSEK, skickar företaget ut underlag till AO 

och samlar in svar från alla berörda. Därefter kontrollerar offertansvarig alla 

aktiviteter, ifall de är genomförda enligt APQP-planen. Slutligen 

sammanställs offerter och skickar till kunden. Under denna process ställs en 

förfrågan om att fastställa pris och villkor, som ska ge  information till kunden 

(se bilaga 1).  
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Vid orderhanteringsprocessen har offertsanvarigt ansvar för ordern där 

han/hon kontrollerar att ordern motsvarar offerten. Därefter läggs ordern in 

och länkar till ritningar i affärssystemet. Projektledaren som ska planera 

aktiviter men samtidigt köpa in utrustning (verktyg och fixturer) tillsammans 

med material som behövs för ordern. Om allt i order är godkänd överlämna 

detta till produktion (se bilaga 1).   

 
6.3.2 Projekt/Beredningsprocess 

Denna process behandlar  ny-och ändrad produkt. Processen inleds med 

kontrollera  om beställningen  motsvarar offerten. Sedan läggs detaljen in i 

affärssystemet och länkar till relevanta dokument. Marknadsansvarig 

fastställer projektbudgeten och skicka ut ritningar samt relevanta dokument 

till leverantörerna. Därefter fylls APQP-planen i. Det ger också ökad 

effektivitet och leveranssäkerhet. APQP-planen består av checklista som 

senare lämnas till projekt/beredningschef. Fortsättningsvis lägg  denna 

checklista in i projektloggen. Projekt/beredningschef utser en projektledare 

som ska driva projektet samt utse projektgrupp och hålla i möten. 

Projektledaren slutjusterar projektbudget och upprättar projektplanen samt 

ska projektgruppen planera aktiviteter enligt APQP-plan. Slutligen lämnas 

projektet in till produktionen. Denna process består mestadels av checklistor 

(se bilaga 2). 

 
6.3.3 Produktionsprocess 

Hela produktionsprocessen består av kontroll av produkten eftersom nästan 

all tillverkning i produktionen är automatiserade.  Processen börjar med 

riggning av maskiner.  Men först kontrolleras det att det finns 

kontrollinstruktioner vid arbetsstationen och kontrollutrustning. Därefter gör 

operatören kontroller av den först producerade detaljen. Mått och egenskaper 

ska stämma enligt kontrollinstruktionerna samt ska mätvärden dokumenteras. 

Första detaljen ska alltid dokumenteras och markeras med grönt kort samt 

förvaras så att den är synlig under hela körningen. Företaget är väldigt 

noggranna med nya eller inhyrda operatörer, utbildning samt upplärning 

utförs innan arbetet påbörjas . Därefter produceras detaljer enligt 

kontrollinstruktionen, men den första detaljen kontrolleras vid byte till ny 

operatör samt dokumenteras mätvärde såsom avvikelser, en gång per timme 

samt varje gång operatören lämna arbetsplatsen. Om det är en godkänd detalj, 

läggs dom  i pallen efter avslutade körning. Vid ej godkänd detalj stoppa 

produktionen och följ instruktionen. Den sista detaljen som produceras läggs 

i pallen tillsammans med verktyget och fixturen. På grund av nya eller ändrad 

produkter förekommer tillfälliga kontrollinstruktion, dessa ska lämnas till 

tekniker för att upprättas. Återigen vid ny och inhyrd operatör spärras alla 

pallar av då teamledare utför en slutkontroll av alla producerade detaljer. 

Innan avslutande av processen kvalitetskontrollera alla detaljer (se figur 6).  
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6.4 Steg 4 

Alla arbetsmoment är redan i ordning. Vid intervjun sorterades och avstämdes 

med berörda.  

6.5 Steg 5 

Dessa arbetsmoment och aktiviteter är kopplade och hör samman redan vid 

information samling, se 6.3. Det blir lättare att koppla alla aktiviteter och 

arbetsmoment vid information samling för att spara tid. 

6.6 Steg 6 

Processkartan har kompletterats med den gamla processkartan då 

marknadsprocessen, projekt/beredningsprocessen och tillverkningsprocessen 

ser nästan likadan ut som den gamla processkarta. Skillnaden är i 

tillverkningsprocessen eftersom operatören ibland hoppar över några steg i 

processen t.ex. glömmer markera pallen innan den skickas vidare. Operatören 

behöver inte följa  processkartan då det i vissa tillfället handlar mycket om 

magkänsla, speciellt vid prototypprodukter. 

6.7 Steg 7 

Marknadsprocessen, projekt/beredningsprocessen och tillverkningsprocessen 

är ganska identiska efter kartläggningen. I den nya processkartan av 

tillverkningsprocessen har man upptäckt skillnader. Exempelvis har 

processen ”Ta fram kontrollinstruktion och Ta fram kontrollutrustning” lagts 

ihop till en process, eftersom arbetare oftast hämtar kontrollutrustning och 

kontrollinstruktion samtidigt (Se figur 6). 

  

6.8 Steg 8 

Vid pulstavlan finns det en dokumenterad processkarta uppsatt i varje 

avdelning och station som arbetarna följer. I processkartan för 

produktionsprocessen kan man se att företaget kontrollerar alla detaljer och 

ger nya eller inhyrd personal utbildning.  
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7. Resultat och rekommendationer 

I detta kapitel beskrivs resultatet av tillämpningen av modellen och resultatet 

presenteras med hänsyn till analys och empiriska materialet. 

Genom tillämpningen av modellen på de tre processerna ser man att det finns 

förbättringsmöjligheter i produktionsprocessen gällande medarbetar 

medvetenhet, då vissa saknar bas kunskap om ISO-standard. Ibland händer 

det att de glömmer kvalitetskontrollera detaljer samt markera pallen med ID-

nummer vid avslut. Detta sker när författare var på plats då kunden skickade 

tillbaka alla producerade detaljer och företaget var tvungen att plocka ut alla 

detaljer för att åtgärda problemet. När det gäller marknads- 

projekt/beredningsprocessen så är det svårt att hitta brister och 

förbättringsmöjligheter eftersom informationen baserar på intervju. Processen 

är utfört av personer som sitter på högre nivå i hierarkin och genom 

observationer ser man att de använder processkarta som underlag vid arbete. 

Efter tillämpning av modellen den nya processkartan består av samma 

aktiviteter och arbetsmoment, men även uppfyller ISO-krav. Modellen 

beskriver hur företagets kan uppnå ISO standarden i nödvändiga 

omfattningar, underhåller och bevarar dokumenterat information för att ge 

förtroende att processerna utförts som planerats samt visar att produkterna 

överensstämmer med kundkraven. De uppfyller också miljökraven då 

företaget återvinner rest-metaller och spillolja samt städar och torkar av 

maskinen vid byter av verktyg. 

Idag förlitar sig företag mycket på sina medarbetare som har jobbat där länge 

och efter tillämpning av modellen och observationer kan man se att det 

handlar mycket om mänskliga faktorn t.ex. glömskan. I processkartan av 

tillverkningsprocessen ser man att nya eller inhyrd personal behöver 

utbildning samt att företaget kvalitets kontrollerar varje pall och produkt som 

tillverkas. Företaget behöver lägga större fokus på personal som har jobbat 

där länge också för att minska mänskliga faktorn samt ökar 

kvalitetsmedvetenhet. På detta vis medför processens kvalitet och effektivitet.  
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Tillverkningsprocess 

Start 

Finns 
kontroll- 

instruktion

Nej 
Upprätta tillfällig 

kontrollinstruktion 
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Figur 6: Tillverkningsprocess 
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Figur 6 visar processkarta över tillverkningsprocessen. Röd markerat är skillnaden 

från den gamla processkartan. Processen ” Ta fram kontrollinstruktion och 

kontrollutrustning” har satts ihop till en process eftersom det kan hämtas samtidigt. 

Blå makerat är den process som arbetare glömmer att utföra enligt 

processbeskrivningen.  
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8. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel kommer författaren att dra slutsatser om problemet. Fördelar 

och nackdelar med modellen samt förslag till framtida forskning kommer att 

presenteras. Problemformuleringen kommer att svaras med hjälp av 

genomförandet av modellen med frågan: Hur uppdatera man aktuella 

processkartor som beskriver processer på ett tydligt sätt, där företagets är 

certifierade enligt ISO-standarden? 

Genom tillämpningen av Flödescykel kan företaget systematiskt uppdatera 

processer samt finna brister så att förväntade resultat uppnås. Samtidigt kan 

företaget identifieras kraven som ISO ställer, speciellt om företaget är ISO 

certifierade. Detta underlättar revisonen som uppstår var femte år och för att 

förbättrar företagets samtliga processer samt hänga med i utvecklingen. 

Modellen hjälper medarbetarna att förstå vad en process är som ett nätverk av 

aktiviteter där det upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon 

externkund. Detta medför ökad processkvalitet och effektivitet. Flödescykel 

hjälper företaget att förstå vad som krävs för att hantera alla sina processer på 

ett logiskt och helhetssyn sätt.  

Små- och medelstora företag måste vara certifierade för att kunna 

sälja/samarbeta med stora kunder. Modellen hjälper dem med detta. Om de 

inte är certifierade riskerar de att förlora viktiga kunder, kan få lönsamhets 

problem och t.o.m gå i konkurs. 

Fördelen med denna modell är att alla inom företaget kan utnyttja modellen 

och det är lätt att använda, men kan också användas som underlag vid 

förbättringsarbete. Modellen är tillämpningsbar inte bara inom författares 

företag men även för alla företag som har behov vid uppdatering och 

förbättring av sina processer. Nackdelen är att det tar tid att införskaffa 

informationer om det är en stor process. För att använda modellen måste 

personen vara kunnigt om ISO-krav. Det finns en risk att de lägger för mycket 

tid på processkartläggning och utnyttjar modellen som certifikat för att 

tillfredsställa sina kunder utan ses inte som stöd i det egna förbättringsarbetet. 

Press Kogyo Sweden AB väljer att implementera ISO för att uppfylla 

kundernas förväntningar och andra skäl. Företaget möter relativt få 

svårigheter att uppfylla kraven i den nya ISO-standarden jämfört med större 

verksamheter, eftersom de har färre processer, krav på dokumentation och 

resurser. Den nya ISO ställer inte höga krav på företaget då de bestämmer vad 

som passar bäst för organisationen och medarbetarna. 

Flödescykel är svårt att använda vid komplexa processer vilken svårt att följa 

alla processer lika lätt. Modellen kan utvecklas och förenklas ännu för att 

anpassa sig till företagets behov. Modellen är tillämpningsbar men 

tidskrävande när processer är utförd i en datorbaserad miljö. 
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8.1 Framtida forskning 

Process och ISO-standard är ganska svårt att begripa då ett företag bestå av 

ett stort antal processer och produkter. Det kan vara svårt att bestämma vilka 

eller vilken process man ska fokusera på. Samtidigt är det svårt att identifierar 

kraven som kunden och ISO ställer hos processen. Vidare forskning inom 

processkartläggning och testning av modellen i andra företag behöver göras.  
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10. Bilagor 

I detta kapitel är material som har använts i studien, såsom intervjuer och 

bilder. 

Bilaga 1: Denna Marknadsprocess består av två del-processer, Offert och 

Orderhantering. 

Bilaga 2: Projekt/Beredningsprocess en ny eller ändrad produkt. 

Bilaga 3: Process för verktygslucka 
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BILAGA 1  
Markandsprocess-Offert och Orderhantering 
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BILAGA 2 
Projekt/Beredningsprocess 
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BILAGA 3   
Process för verktygslucka 
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