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Förord 

 

Uppsatsen är resultatet av kursen Kandidatuppsats i företagsekonomi, höstterminen 2012. 

Efter ett intensivt uppsatsarbete kan vi nu presentera vår studie. Det som från början var en 

reflektion över hur förändringar hanteras i kvalitetscertifierade företag har successivt 

utvecklats till en strukturerad studie.  

Ett stort tack till Lovisa Engström och Mats Karlsson samt övriga medarbetare på Exova 

Metech för att de tagit sig tid att hjälpa oss och besvarat våra frågor. 

Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare Esbjörn Segelod. 
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Frågeställning: Vad är det som engagerar medarbetarna att följa givna instruktioner och 

anpassningar vid införda förändringar i ett kvalitetsledningssystem som 

är certifierat enligt ISO 9001? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur väl förändringar i form av 

instruktioner och verktyg är anpassade till medarbetarnas individuella 

förutsättningar på ett fallföretag, samtidigt som de uppfyller kraven som 

ISO 9001 ställer på ett kvalitetsledningssystem. 

Metod:   Efter att problemet fastställts gjordes litteraturstudier för att veta hur 

problemet skulle studeras. En kvalitativ metod med deduktiv ansats har 

använts. Fallstudien på valt företag har genomförts med flera personliga 

intervjuer via e-post, samt en ostrukturerad personlig direktintervju. 

Analysen är gjord genom att information från fallstudien jämförts med 

referensramen, varefter slutsatserna arbetats fram. 

 

Slutsats: MPC är företaget Exova Metechs verksamhetssystem som innehåller all 

information som behövs för att företagets mål och riktlinjer ska 

genomsyra företaget. Det som kan ses som problematiskt är hur 

förändringar i MPC ska kommuniceras med företagets medarbetare. Då 

processägarna inte alltid uppdaterar nya rutiner i MPC, som har införts i 

praktiken, leder det till att medarbetarna inte kan säkerställa att 

arbetsuppgifterna utförs korrekt. Det är därför viktigt att ledningen tar 

sitt ansvar genom att tillhandahålla uppdaterad information.  

Ledningens engagemang är också viktigt för att utnyttja medarbetarnas 

kapacitet och skapa den förståelse för kvalitetsarbetet, som till viss del 

saknas idag. Metoder för att kunna mäta medarbetarnas motivation och 

kunskap skapar förutsättningar för en innovativ miljö.  
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Research  What engage employees to follow instructions and adaptations 

question: for changes introduced in a quality management system is certified 

 to ISO 9001? 

Purpose: The purpose of this essay is to describe how well changes in the form of 

instructions and tools tailored to employees' individual requirements of 

a case company while meeting the requirements of ISO 9001 on a 

quality management system. 

Method:   After the problem was identified literature was searched to know how 

the problem would be studied. A qualitative method of deductive 

approach has been used. Case study of selected company has been 

conducted with several personal interviews by email, and an 

unstructured personal interview. Analysis is made by information from 

the case study compared the theory, after which conclusions emerged. 

 

Conclusions: MPC is the company Exova Metech’s operating system that contains all 

the information needed for the company's objectives and guidelines to 

permeate the company.  How changes in the MPC should be 

communicated with the company's employees can be seen as 

problematic. Routines that have been changed in practice, the process 

owners do not always update in the MPC, it leads to that the employees 

can not ensure that duties are performed properly. It is therefore 

important that management takes its responsibility by providing 

updated information. The management´s commitment is also important 

to utilize employees' capabilities and create understanding of quality 

management that is lacking to some extent today. Methods for 

measuring employee motivation and knowledge, creates the conditions 

for an innovative environment. 



 
 

 

Ordlista 

 

Ordlistan beskriver ord och uttryck i den betydelsen de är använda i denna uppsats. 

 

Certifiering:  Bevis på godkänd kontroll som visar att tillräcklig nivå uppnåtts att 

uppfylla ställda krav, exempelvis enligt ISO 9001. 

Dokument: Avser exempelvis pappersdokument och datafiler som beskriver 

process- och rutinbeskrivningar samt blanketter och instruktioner som 

ingår i ledningssystemet. 

 

ISO:  International Organisation for Standardization. Organisation som 

anger aktuella specifikationer för produkter för att underlätta 

samarbete och utveckling över nationella gränser. 

 

ISO 9000:  Beskriver principer och terminologi för kvalitetsledningsarbetet.  

ISO 9001:  ISOs standardiserade regelverk inom kvalitetsutveckling. Definierar 

olika krav och företagen som uppfyller kraven kan certifiera sig emot. 

Här finns de ställda kraven som bygger på de åtta principerna.  

ISO 9004:  Innehåller vägledning till hur företag ska nå kvalitetsförbättring.  

ITS:  Står för Informationstekniska standardiseringen och är ett svenskt 

 standardiseringsorgan som ansvarar för telekommunikationsområdet.  

Kvalitet: Den beskaffenhet som avses och som har en lägstanivå att 

tillfredsställa mottagaren. 

Ledningssystem: De samlade dokument som beskriver och styr arbetssättet, och därmed 

verksamheten, så att mål uppnås samtidigt som riktlinjer efterlevs. Det 

kan exempelvis vara inom områdena kvalitet, arbetsmiljö eller miljö. 

 

Ledningssystem för Benämns även kvalitetsledningssystem. Avser integrerad del av 
kvalitet: verksamhetssystemet, och som inriktar sig på kvalitet på alla plan.  

Process: Med process menas arbetsflöden i företaget med en tydlig startsignal 

och ett tydligt resultat. Processerna delas upp i huvudprocesser, 

stödprocesser och eventuellt ledningsprocesser. Exempel på process är 

ordermottagning – produktion – leverans.  

Processägare: Ett begrepp som innebär att personen är ansvarig för uppbyggnaden av 

en process. Syftet är att förbättra arbetsgången i exempelvis en 

linjeorganisation genom att optimera arbetsgången med minimal 

resursanvändningen, samt att göra rätt saker. För att processägaren ska 

lyckas med sina åtaganden, så ska samarbetet med övriga processer 

stämma. Det är därför viktigt att veta vilka parter som finns och att 

känna till deras behov för att kunna tillgodose deras behov. 



 
 

 

Samordningen mellan processer sker av processägare med hjälp av 

kvalitetsansvarig. 

Produkt: Avser vara och/eller tjänst.  

 

SEK:  SEK står för Svenska Elektriska Kommissionen som är 

ursprungsnamnet från 1907 till det som sedan 2007 heter SEK Svensk 

Elstandard. Det är en nationell standardiseringsorganisation som sedan 

2001 fastställer svensk standard inom sitt område. 

 

SIS: Swedish Standard Institute, är en förening som arbetar med 

internationella och nationella standarder. 

 

Standard: Likformiga och normerande produktegenskaper, eller tillvägagångssätt 

i exempelvis produktionsprocesser.  

 

Struktur: Ordet används i betydelse av formella strukturer. För en organisation 

innebär det hur verksamheten ska utföras och är uppbyggd. Beskrivs 

ofta med rutin- och processbeskrivningar, organisationsscheman och 

handlingsplaner. 

 

Sveriges  Består av SIS, ITS och SEK och arbetar för att göra standardiserings- 

Standardiserings- processerna effektivare. 
förbund:             
 

Verksamhetssystem:  Övergripande ledningssystem för ett företag eller en organisation där 

de olika ledningssystemdelarna, som exempelvis kvalitet, miljö, 

arbetsmiljö mm, är integrerade. Det beskriver och styr arbetssättet, 

och därmed verksamheten, i hela verksamheten, så att mål uppnås 

samtidigt som riktlinjer efterlevs. Den fungerar som en 
instruktionsbok för verksamheten. 

Verktyg: Verktyg är hjälpmedel som tillhandahålls för att anställda ska kunna 

underlätta sitt arbete. Det kan exempelvis bestå av information eller 
mallar till en specifik arbetsuppgift. 
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 Kapitel 1 – Inledning 

 

I kapitlet presenteras bakgrunden till det valda ämnet, följt av problemformulering och syftet 

med uppsatsen samt vilka avgränsningar som valts. 

1.1 Bakgrund  
Bergman och Klefsjö (2006, s.42) säger att ”den som slutar bli bättre, slutar snart att vara 

bra”.  

De menar att kundernas förväntningar på produkters och tjänsters kvalitet ökar i samma 

snabba takt som nya tekniker utvecklas. För att ett företag ska kunna överleva måste de ha 

nöjda och återkommande kunder. Därför är det viktigt att företagen möter kundernas behov 

genom att prioritera ständiga kvalitetsförbättringar, både på sina produkter och på sina interna 

processer. Då krävs ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Institut för kvalitetsutveckling, SIQ, 

hävdar att ”ett effektivt kvalitetsarbete kräver målmedvetenhet, uthållning och kunskap”. 

Samhällets utveckling och växande krav gör att företagen kontinuerligt behöver uppdatera 

sina rutiner och arbetssätt. Hur anpassas organisationer effektivt i en miljö där förändringar 

och ökade krav hela tiden måste beaktas? Ett sätt att göra anpassningar på ett strukturerat sätt 

är att arbeta enligt ett verksamhetssystem där kvalitetsledningssystemet är certifierat enligt 

ISO 9001, där ISO står för International Organisation for Standardization.  

ISO anger standardiseringsspecifikationer av produkter och tjänster. ISO 9000-serien är ISOs 

standardiserade regelverk inom kvalitetsutveckling. ISO 9001 anger vad ett företag ska göra 

eller vad som ska finnas, men inte hur de ska göra för att uppfylla kraven. Enligt 

Certifiering.nu (2012) är idag 5 075 svenska företag certifierade enligt ISO 9001. 

Certifieringen enligt ISO 9001 är väldigt utbredd och har blivit normgivande på den svenska 

marknaden. Vissa kunder kräver i upphandlingar att leverantören ska vara certifierad inom 

kvalitetsområdet. Det är företagets interna kvalitetsledningssystem som certifieras. Det är den 

del av verksamhetssystemet, där instruktioner och verktyg till hur arbetsuppgifter ska utföras 

finns, som inriktar sig på kvalitet på alla nivåer. Det krävs då att alla förändringar anpassas till 

pretentioner enligt ISO 9001 samt att de olika processerna i organisationen samverkar med 

varandra.  

Medarbetarna i ISO-certifierade organisationer behöver information och verktyg för att kunna 

tillämpa förändringarna i sina dagliga rutiner. Poksinska, B., Pettersen, J., Elg, M., Eklund, J., 

Witell, L. (2010) har utfört en studie av hur svenskt näringsliv arbetar med 

kvalitetsförbättringar. En del av resultatet var att den allmänna inställningen till 

kvalitetsförbättringar var positiv och fungerar väl med den dagliga rutinen i arbetet. Ändå 

uppgav många av de som svarade på enkäten att de fann det svårt att använda sig av de 

verktyg och tekniker som finns. Resultatet av att användarna inte förstår eller har tid att sätta 

sig in i nya arbetsrutiner kan bli att de fortsätter att arbeta efter gamla arbetssätt. Det kan leda 

till att företaget inte uppfyller förväntade kvalitetskrav vilket i sin tur leder till merkostnader, 

på grund av missnöjda kunder och reklamationer. Som Poksinska et al. (2010) studie visar, 

upplever många anställda det som svårt att tillämpa arbetet enligt ISO 9001. Uppenbarligen 

måste kvalitetssäkringssystem certifierade enligt ISO 9001, anpassas till verksamheten för att 

effekterna av det verktyget ska få önskat genomslag. Om en verksamhet kontinuerligt ska 

förbättras så innebär det ständiga förändringar för de som arbetar i verksamheten. 
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1.2 Problemformulering 
Vid förändringsarbetet i en verksamhet är medarbetarnas delaktighet av stor betydelse och 

den påverkas av hur väl ledningen anpassar förändringarna efter medarbetarnas 

förutsättningar. Att styra en organisation effektivt, i en miljö där förändringar och krav hela 

tiden måste beaktas, fordrar mycket.  

 

Vad svårigheterna beror på, som gör att kvalitetsledningssystemets anvisningar inte tillämpas 

fullt ut, är oklart. En tänkbar orsak kan ha att göra med att ISO 9001 är svårt att tillämpa, 

bristande rutiner vid förändringar och uppdateringar som inte är användaranpassade, olämplig 

arbetsorganisation, organisationskultur, med mera. Tillgången på studier om införande av 

förändringar i kvalitetsledningssystemet ISO 9001 verkar vara få och skälet till att förväntade 

effekter inte erhålls är flera. Det indikerar att problem vid införande av förändringar behöver 

studeras ur flera infallsvinklar för att kunna beskrivas, både ur ledningens samt medarbetarnas 

perspektiv. För att få en förståelse för vad som engagerar medarbetarna att följa givna 

instruktioner och anpassningar vid införda förändringar så kommer därför följande tre 

områden att beaktas i denna studie: 

 

- Verksamhets- och kvalitetsledningssystem sett utifrån standardisering och kvalitet 

- Förändringar i verksamhetssystem ur ledningsperspektiv 

- Förändringar i verksamhetssystem ur medarbetarperspektiv 

 

Indikation på att problem finns vid införande av förändringar i verksamhetssystemet, och att 

medarbetarnas delaktighet är av stor betydelse, ligger till grund för följande forskningsfråga: 

  

Vad är det som engagerar medarbetarna att följa givna instruktioner och anpassningar 

vid införda förändringar i ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001? 

 

1.3 Syfte 
Många medarbetare finner det svårt att använda sig av de verktyg och tekniker som finns, 

bland annat, i kvalitetsledningssystem. Resultatet av att användarna inte förstår eller har tid att 

sätta sig in i nya arbetsrutiner kan bli att de fortsätter att arbeta efter gamla arbetssätt vilket 

leder till att förändringar inte genomförs i praktiken.  

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur väl förändringar i form av instruktioner och 

verktyg är anpassade till medarbetarnas individuella förutsättningar på ett fallföretag, 

samtidigt som de uppfyller kraven som ISO 9001 ställer på ett kvalitetsledningssystem. 

 

1.4 Avgränsning 
Certifieringen, av kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, bygger på 8 principer. I de 

principerna finns 54 krav. Studien kommer behandla 2 av principerna, som är inriktade på 

ledarskap och medarbetarnas engagemang. Vilka krav som kommer att beskrivas i studien, 

väljs ut efter relevans mot syfte och frågeställning. Studien kommer att utföras på ett 

fallföretag som arbetar med kalibrering av mätinstrument, och har därmed en 

kvalitetsutveckling som en naturlig del av verksamheten.  
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Kapitel 2 – Teoretisk referensram 
 

Kapitlet inleds med att beskriva vad standardisering är, vilka organisationer som sätter 

standarderna samt hur samverkan sker nationellt och internationellt. Därefter klargörs 

verksamhets- och kvalitetsledningssystem utifrån standardisering och kvalitet. Vidare 

beskrivs begreppet kvalitet och hur kvalitet hör ihop med standardiseringsarbetet. Efter det 

kommer det förklaras hur förändringar behandlas i ISO 9001, vem som sätter standarderna 

och när det ska revideras följt av ISOs krav på medarbetarna och ledningen. Även en 

förklaring över hur människor i organisatoriska förändringar fungerar kommer att ges. En 

kortare beskrivning av tidigare forskning inom ämnet redovisas. Avslutningsvis sker en 

sammanfattning.  

2.1 Standard  
Enligt Informationstekniska standardiseringen, ITS (2012), är standardisering ett sätt att 

förenkla företags aktiviteter. Det görs genom att handel och kommunikation över nationella 

gränser möjliggörs, bland annat genom att likforma produktion och processer. Det blir därmed 

enklare för verksamheter att utvecklas. Förutsättningen är att standardiseringen tillgodoser 

både leverantörers, kunders och andra intressenters behov. Därför måste arbetet med att ta 

fram olika standarder ske i samarbete med representanter från de olika intressenterna.  

Sweden Standard Institute, SIS (2012), beskriver sig själva som en ideell förening som arbetar 

med internationella och nationella standarder. Deras affärsidé är: ”SIS hjälper kunder 

utvecklas och effektiviseras genom att erbjuda en neutral mötesplats för påverkan på 

standarder, utbildning och tillgång till vägledande information”. SIS kunder är cirka 12 000 

företag i alla storlekar, kommuner, landsting, myndigheter och övriga organisationer. 

Medlemmar består av deras kunder som medverkar i standardiseringsprojekt, vilket år 

2011var 1 602 stycken.  

Enligt Sveriges Standardiseringsförbund är det de svenska standardiseringsorganen SIS, 

Svensk Elstandard, SEK och Informationstekniska standardiseringen, ITS som samarbetar i 

Sveriges Standardiseringsförbund. Det är ett nytt förbund som startade 2012 efter en 

ombildning av Sveriges Standardiseringsråd, SSR. Uppgiften är att se till att standardiseringen 

används på ett sätt som är till gagn för både samhället och näringslivet. Sveriges 

Standardiseringsförbund försöker att göra standardiseringsprocesserna effektivare och ansöker 

och fördelar uppdragsmedel från staten.  

Enligt International Organisation for Standardization (2012) benämns organisationen endast 

som ISO. Det bygger på frivilliga internationella standarder och anger aktuella specifikationer 

för produkter för att underlätta samarbete över nationella gränser. De underlättar det globala 

samarbetet och utvecklingen inom olika områden. ISO grundades 1947 med syfte att 

standardisera olika produkter så att verktyg och komponenter kunde användas i olika länder. 

Det började alltså inom industrin men har kommit att användas inom samtliga områden. 

Enligt ISO (2012) är de en oberoende, icke statlig organisation, och består idag av nationella 

standardiseringsorganisationer från 164 länder. Från Sverige sköts representationen främst av 

Sweden Standard Institute, SIS. Koordinationen sköts från Geneve i Schweiz. År 2001 

bildades World Standards Cooperation, WSC, av ISO, International Electrotechnical 

Commission, IEC, en internationell standardiseringsorganisation för alla typer av 

elektorteknik, och International Telecommunication Unit, ITU som är Förenta Nationernas 
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organ för information- och kommunikationsteknologi, för att samordna deras standardsystem. 

WSC främjar också implementeringen för globala standarder.  

ISO (2012) uppger också att de samarbetar med World Trade Organization, WTO, och med 

Förenta Nationerna på flera plan. Totalt samarbetar ISO med över 700 internationella, 

nationella och regionala organisationer. ISOs nationella medlemmar betalar en medlemsavgift 

som motsvarar kostnaden för den centrala organisationen. Avgiften står i relation till varje 

lands BNP. ISO finansieras också genom försäljning av standarder.  

 

 
 

 Standard:        Kvalitet: 

           

Nationellt:     

   ITS 
(Informations-

tekniska 
standard-

iseringen) 

 SEK (Svensk 
Elstandad) 

 SIS 
(Sweden 
Standard 
Institut) 

  SIQ 
(Institutet 

för 
kvalitets-

utveckling) 

   
Sveriges standardiseringsförbund 

 

  

           

Inter-           

nationellt:           

    *    Bl.a. SIS        

    (Sveriges representant)     

*= nationella 
standardiserings- 
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Figur 1. Schematisk bild över olika organisationer som berör standard och kvalitet 
Not: Författarnas egen bild (2012). 

 
 

2.2  Kvalitet  

Bergman och Klefsjö (2006) beskriver att begreppet kvalitet ursprungligen kommer från 

latinets ”qualitas” med betydelsen ”beskaffenhet”. Det finns många olika definitioner på 

ordet. ISO 9001:2000 definierar kvalitet som ”den grad till vilken inneboende egenskaper 

uppfyller krav, det vill säga behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd 

eller obligatorisk”. Bergman och Klefsjö (2006) föreslår att definitionen bör vara ”kvalitet på 

en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar”. 

Enligt SIQ (2012) bildades år 1986 Nationalkommittén för Svensk Kvalitet, för att sprida 

kunskap om kundorienterad verksamhetsutveckling och kvalitetsbegrepp. År 1990 startade 
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Intressentföreningen Kvalitetsutveckling som genom avtal med regeringen senare samma år 

bildade Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ. De uppger att de då tog över uppgifterna om 

kvalitetsutveckling från Nationalkommittén för Svensk Kvalitet. SIQ är idag Sveriges 

nationella centrum för kvalitetsutveckling, och arbetar för att genom systematisk och ständig 

förbättring av processer, varor och tjänster öka konkurrenskraften för svenska företag. SIQs 

vision är; ” ett Sverige där alla organisationer utvecklar ett kundfokuserat, hållbart agerande 

och tar tillvara människors och verksamheters fulla potential.”. SIQ samverkar med många 

olika organisationer både nationellt och internationellt. De medverkar också som referens vid 

SIS (Sweden Standars Institute) framtagande av nya standarder.  

Det är kommittén TK 304 Kvalitetsledning på SIS som, enligt deras projektledare Peter 

Hartzell (2012), är Sveriges medlem i ISO och som ansvarar för det svenska arbetet med ISO 

9001. De arbetar för närvarande med en ny revidering som förväntas avslutas hösten 2015.  

 

2.3 Verksamhets- och kvalitetsledningssystem utifrån 

standardisering och kvalitet 
Hoyle och Thompson (2003) menar att om en verksamhet ska fungera bra måste den anpassas 

efter många intressenters behov och önskemål, inte bara kundernas. Hur det ska gå till, och 

vad som gäller avseende mål och riktningar, sammanställs ofta till ett system som fungerar 

som en instruktionsbok över hur verksamheten ska utföras. De menar att målen, som grundas 

på affärsidén, nås mer effektivt om företagets styrning sker med hjälp av samverkande 

processer. Om den del av systemet som inriktar sig på kvalitet på alla plan uppfyller kraven 

som ställs av ISO 9001 så kan det certifieras. I hela systemet, som kallas verksamhetssystem, 

finns flera ledningssystem som vart och ett styr arbetssättet efter uppsatta mål och riktlinjer. 

Arbetssättet sker enligt ISO 9001 i form av processer. Ledningssystemet kan exempelvis vara 

med inriktning på kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. Ett ledningssystem för kvalitet kallas 

kvalitetsledningssystem, och är alltså en del integrerad i verksamhetssystemet.  

Enligt ISO (2012) består ledningssystemet bland annat av instruktioner över hur olika 

arbetsuppgifter ska genomföras i en organisation. I mindre företag är det inte säkert att det 

finns något ledningssystem. Arbetsrutiner som används är enkla och följs ändå. I större 

organisationer är det viktigt att ha instruktioner för hur arbetet ska utföras. På så sätt 

säkerställer företaget att inget är förbigånget och att det finns en tydlig struktur över vem som 

ska göra vad och när.  

Ahmed och Hassan (2003), menar att arbetet med kvalitetsledningssystem beror på hur 

effektivt verktyg och tekniker finns att tillgå för användarna. När verktyg och metoder väljs ut 

för att användas i organisationen så påverkas de av den specifika situationen som företaget 

befinner sig i. Verktygen ska inte användas för att lösa problem, de ska användas som 

hjälpmedel för att kunna identifiera problem så att de systematiskt kan styrka befintliga termer 

i organisationen. Medarbetarna behöver kunskap om de verktyg som finns för att kunna 

använda dem på rätt sätt i sitt arbete.  

 

2.4 ISO 9000 
Hoyle och Thompson (2003) beskriver att ISO 9000-serien är ISOs standardiserade regelverk 

som bygger på kvalitetsutveckling. Det består bland annat av:  
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 ISO 9000, som beskriver principer och terminologi för kvalitetsledningsarbetet.  

 ISO 9001, där olika krav finns definierade och företagen som uppfyller kraven kan 

certifiera sig emot.  

 ISO 9004, som innehåller vägledning till hur företag ska nå kvalitetsförbättring.  

ISO 9001 (2012) anger vad ett företag ska göra eller vad som ska finnas med, men inte hur de 

ska göra för att uppfylla kraven. Det ligger därmed till grund för företagets totala 

verksamhetssystem. ISO 9001 styrs av ISO vilket gör att standardiseringskraven är samma i 

olika länder. Det kvalitetsledningssystemet används enligt ISO av företag, offentlig 

verksamhet och ideella organisationer. Enligt SIS (2012) är idag företag i 178 länder 

certifierade enligt ISO 9001, tillsammans är de över en miljon företag.  

Standardiseringskraven i ISO 9001, som idag är 58 stycken, baseras enligt SIS (2012) på 8 

principer:  

 Ledarskap 

 Kundfokus 

 Processinriktning 

 Systemangreppssätt för ledning 

 Medarbetarnas engagemang 

 Faktabaserade beslut  

 Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 

 Ständiga förbättringar  

Hoyle och Thompson (2003) anger att kraven uppdateras emellanåt och anges med årtal efter. 

Senaste uppdaterade kraven anges av ”ISO 9001:2008”. Företag som tidigare är certifierade 

måste kontinuerligt anpassa sig till ISOs förändrade krav. Certifieringen kontrolleras 

regelbundet via externa revisioner som utförs av de certifieringsorgan som är godkända av 

olika ackrediteringsorgan. De görs med några års mellanrum och däremellan gör företagen 

själva interna kontroller. 

Arbetet med ISO 9001 utförs enligt Krajewski et al. (2013) på företagen enligt PDCA-

metodiken; ”Plan-Do-Check-Act” Plan: Definiera processerna Do: Införande av själva 

processerna Check: Kontrollera processernas måluppfyllelse, samt rapportera avvikelser. Act: 

Åtgärda avvikelser, och ständigt förbättra.  

 

2.4.1 ISO 9001 och förändringar 

Enligt ISO (2012) så är ISO-standarderna utvecklade av en panel bestående av experter inom 

en teknisk kommitté. Den tekniska kommittén består av bland annat företrädare från 

näringslivet, frivilligorganisationer och regeringen. Men det är inte ISO-organisationen som 

själva bestämmer att eller när standarderna behöver revideras. ISO besvarar en begäran från 

näringslivet som har kommit överrens om att standarden behöver revideras. ISO framställer 

ett förslag som sedan medlemmarna får rösta om. Om det inte blir genomröstat skickas det 

tillbaka till experterna som sedan får göra ändringar. 

Som nämnts tidigare består ISOs standardiseringskrav av 8 stycken principer, varav 2 av dem 

är principen om ledarskap och principen om medarbetarnas engagemang.   
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2.4.2 Principen om ledarskap 

Ntungo (2007) beskriver att kraven som ingår i principen om ledarskap innebär att det är 

ledningens ansvar att formulera mål och policy samt etablera syfte och riktning för 

organisationen. Ledningen ska skapa en kvalitetspolicy som företaget sedan följer. Ledningen 

måste tydligt definiera och kommunicera sina riktlinjer och mål till alla nivåer i företaget. 

Hoyle och Thompson (2003) säger att det är viktigt att alla känner till de gemensamma 

strategier och mål som styr verksamheten och Ntungo (2007) menar att kommunikationen 

med medarbetarna därför blir mycket viktig. Ntungo (2007) påstår vidare att avsikten med 

kvalitetspolicyn är att säkerställa förverkligandet av satta kvalitetsmål. Jain och Ahuja (2012) 

beskriver att ledningen även ska delegera och göra alla i verksamheten medvetna om sitt 

ansvar och sina befogenheter. Ledningen ska aktivt och formellt arbeta mot att skapa och 

upprätthålla en innovativ och samverkande miljö samt göra så att medarbetarna kan bli fullt 

delaktiga i att uppnå de uppsatta målen. Det är ledningens ansvar att se till att de anställda kan 

se förändringsmöjligheter. Där ingår att uppmuntra och stötta anställda till att komma med 

förslag till förbättringar för att sedan kunna genomföra de förslagen. Agerandet leder till att 

kvaliteten förbättras. Ledarna bör kontinuerligt medverka i projekt för att utveckla nya 

kvalitetsförbättringar. Bayo-Moriones (2011) hävdar att ISO 9000 har en betydande och 

positiv effekt genom förbättringsgrupper och genomförande av förslagsverksamhetssystem. 

Hög genomförandegrad främjar motivationen hos medarbetarn.  Lee (1999, refererad i Jain 

och Ahuja, 2012) menar att ledningen bör ha god kunskap om ISO 9000. Aghaie (2004) har 

funnit att sannolikheten av standardfel associerade med ledningens ansvar är 47 %. Ahire 

(1996) menar att om ledningen inte skulle visa engagemang och vara ansvarstagande kan 

kvalitetsarbetet komma att misslyckas. 

Jain och Ahuja (2012) hävdar att ledningens åtagande innebär en tro att det kvalitetssystem 

som finns hjälper organisationen att nå de mål som är satta, samt tron att systemet skapar och 

behåller nöjda kunder. Det kan nås om alla i organisationen är kundfokuserade.  

 

2.4.3 Principen om medarbetarnas engagemang 

Jain och Ahuja (2012) menar att kraven som ingår i principen om medarbetarnas 

engagemang innebär att alla medarbetare i organisationen ska vara engagerade och delaktiga i 

arbetet med kvalitetsförbättringar. Hoyle & Thompsson (2003) menar att förändringsarbetet 

lyckas om medarbetarna har rätt kompetens och utbildning, bland annat när det gäller att hitta 

och lösa uppkomna problem. Stor vikt läggs på medarbetarna. Medarbetarna ska kunna 

utvecklas, få uppmuntran och deras kunskap ska tillvaratas.  

Koo et al. (1998) hävdar att medarbetarnas inställning ofta har försummats i strävan efter 

kvalitetsförbättringar. Om ledningen vet mer exakt vad de anställda tycker kan de vinna flera 

fördelar med ISO-certifieringen. Poksinska et al. (2006, refererad i Jain och Ahuja, 2012) har 

sagt att ISO inte kan användas utan engagemang och förståelse av medarbetarna. Yung (1997) 

har fastställt att genom att försumma den mänskliga faktorn har ISO 9000 svårt att främja 

kvalitetsförbättringar. Genom att mäta hur många idéer som kommer från de anställda finns 

möjlighet att mäta effektiviteten i mänsklig kompetensutveckling.  

Jain och Ahuja (2012) menar att principen av medarbetarnas delaktighet reflekteras i ISO 

9001. Det sker genom olika krav och individen ses som kärnan i verksamheten. Om 

medarbetaren ger sitt fulla engagemang är det en stor tillgång för företaget.  
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2.5 Människan i organisatorisk förändring 
Löwstedt (2003) skriver om förhållandet mellan människor och de organisatoriska 

strukturerna. Ständiga förbättringar i verksamhetsutveckling betyder ständiga förändringar för 

de människor som arbetar med och i verksamheten. Vid förändringar som uppkommer i en 

organisation ligger svårigheten i att klargöra om det är den organisatoriska strukturen eller 

människors faktiska beteende som förändrats. Sambandet häremellan är ofta problemfyllt och 

inte alls entydigt. Människors reella handlingar kan inte beskrivas med ett 

organisationsschema eller formella ändringar i instruktioner. Förändringarna tenderar att mer 

förekomma i teorin än i praktiken.  

Högström, A., Bark, M., Bernstruo, S., Heide, M., Skoog, A. (1999) beskriver att när 

förändringsarbeten är aktuella i en organisation önskas ofta någon typ av beteende- eller 

attitydförändring. För att nå den önskvärda effekten, är det viktigt att informationskanalen 

planeras väl och att företaget ger det tid. Att komplettera information via intranät och 

utbildning kan vara ett alternativ för att ge den kunskap som krävs. Det är av stor vikt att 

medarbetaren tydligt kan se hur den kan bidra till förändringen för att det ska motivera. Olve 

och Petri (2008) menar att det är mer stimulerande för medarbetarna att arbeta efter egna mål, 

än mål satta av andra. Högström et al. (1999) menar dock att det kan vara svårt att hitta tid 

och möjlighet för ledningen att detaljstyra en verksamhet.  

Enligt Silverman (1970) styrs människans handlingar, och begränsas, av den strukturella 

omvärld som de själva skapar från sina sociala utgångspunkter och individuella processer. Det 

jämförs med de externa processerna, som opersonliga och strukturella system. Människors 

handlande påverkas alltså av de personliga uppfattningarna om hur de organisatoriska 

strukturerna fungerar, samt egna rutiner och erfarenheter.  

För att undvika skillnaderna, och få ett förändringssätt som fungerar, beskriver Giddens 

(1984) att man bör försöka samordna de personliga och strukturella delarna. Det innebär att 

förändringarna i de organisatoriska strukturerna införs så att organisationens medlemmar, 

tillsammans med de externt styrda förändringskraven, genomför förändringarna så att de 

återspeglas i de faktiska handlingarna.  

 

2.6 Tidigare studie 
Artikeln, som är skriven av Poksinska et al. (2010) beskriver hur arbetet med 

kvalitetsförbättringar ser ut i svenska företag. Artikeln tar upp vad som är drivkraften för att 

arbeta med olika ISO standarder, bland annat ISO 9000-serien. 72 % av de som deltog i 

undersökningen arbetade med kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001.  

Kvalitetsledningssystem som är certifierade enligt ISO 9001 är det mest välkända. Den breda 

tillämpningen av ISOs ledningsstandarder avspeglas även i den utsträckning som olika 

verktyg och tekniker praktiseras av företag. De mest vanligt förekommande tekniker och 

verktyg är avvikelsehantering, skriftliga arbetsinstruktioner, interna revisioner och mätning av 

kundnöjdhet. Poksinska et al. (2010) studerar vilka tillvägagångssätt, verktyg och tekniker 

som används för att arbeta med dessa förbättringsåtgärder.  Även de organisatoriska 

aspekterna under dessa förhållanden tas upp. Undersökningen är gjord med hjälp av en 

webbaserad dataenkät som skickades till 800 företag, varav 118 av dessa svarade. Svaren 

ligger till grund för följande resultat. 
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Poksinska et al. (2010) påvisar att de stora drivkrafterna med kvalitetsförbättrade åtgärder 

framförallt är ur finansiella aspekter. Det ger möjligheter till minskade kostnader samt ökad 

konkurrenskraft. Att tillgodose aktieägares krav eller trender hos ledningen är av mindre 

betydelse. De mest positiva följderna av kvalitetsförbättringsarbete visade sig vara ökad 

motivation hos anställda, kundtillfredsställelse, produkt- och tjänstkvalitet samt flödet i de 

interna processerna. 

Bunney och Dale (1997) hävdar att utnyttjande av verktyg och tekniker är en viktig del av en 

framgångsrik förbättringsprocess, men studien visar att det inte sker i tillräcklig omfattning. 

När en organisation påbörjar ett nytt förbättringsarbete så används framtagna verktyg och 

tekniker på ett oorganiserat sätt. Med tiden så underlättas arbetet och framarbetade rutiner 

börjar utvecklas. Dale och MCQuater (1998) menar att ytterligare faktorer som påverkar att 

medarbetarna inte använder verktygen och teknikerna som finns är att de saknar utbildning. 

Det krävs kompetens och erfarenhet för att de ska kunna tillämpas i praktiken.  

Poksinska et al. (2010) beskriver att den allmänna inställningen till kvalitetsförbättringar 

enligt undersökningen var positiv och att de tillfrågade inte upplever att det stör de dagliga 

rutinerna i arbetet. En annan slutsats som Poksinska et al. (2010) kom fram till är att många av 

de som svarade på enkäten upplever att det kan vara svårt att använda sig av de verktyg och 

tekniker som finns. När det gäller förståelse för hur tekniker och verktyg ska användas så 

visade svaren att det skiljer sig mycket mellan användarna. Den otillräckliga kunskapen 

jämfördes mellan små, medelstora och stora företag, dock påvisades inga stora skillnader 

mellan dessa grupper. 46 % av alla som svarat på enkätfrågorna uppger att de inte alls 

medverkar i några förbättringsgrupper, eller att detta görs i mycket liten utsträckning. Dock 

var endast 2,5 % obekanta med begreppet. 

 

2.7 Sammanfattning  
För att standardisering ska få någon mening behöver samordning ske internationellt. 

Samverkan behöver även ske nationellt för att de nationella behoven, som lämnas till de 

internationella samarbetsorganen, ska vara anpassade och användbara till att utveckla 

produkter och produktion. Bilden redogör för de nationella och internationella 

samarbetsorganen och är en utvald och översiktlig kartläggning av de viktigaste 

organisationerna som styr standardiseringen som är grunden för kvalitetsarbetet för 

organisationer i Sverige. 

Kvalitetsutvecklingens standardiserade regelverk ISO 9001, som styrs av 

standardiseringsorganisationen ISO, ligger till grund för företagens verksamhetssystem. 

Verksamhetssystemet är det företagsspecifika regelverk som styr själva verksamheten i 

företaget och organisationerna. Certifiering enligt ISO 9001 innebär ett åtagande att följa de 

54 kraven som bygger på de 8 principerna. De ständiga förbättringar som ingår i principerna 

och i PDCA-metodiken är utgångspunkten för studien, men även andra principer påverkar 

förändringsarbetet.  

En organisation består av medarbetare som styr handlingarna, oavsett om dessa utförs av 

människor eller maskiner. Alla förändringar behöver därför inte bara nå medarbetarna, utan 

också förstås på ett korrekt sätt för att handlingarna ska förändras på ett önskvärt sätt. Hur 

förändringar kommuniceras med medarbetarna är därför av central betydelse.  
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Några av grundprinciperna bakom certifieringskraven hos ISO 9001 är av större betydelse än 

de övriga i denna studie. Det gäller de ständiga förbättringarna och förändringarna som sker 

kontinuerligt, medarbetarnas engagemang och betydelsen av ledningens engagemang. 

Det är inte certifieringen i sig som är målet utan det är strävan efter att öka 

kundtillfredsställelsen och att hålla kostnaderna nere som är drivkrafterna. Ett viktigt medel 

för att nå dessa mål är att personalen är motiverad och engagerad i det arbetssätt som 

ledningen kommunicerar med sitt kvalitetsarbete. Ledningen ansvarar för att 

kvalitetsledningssystemet bygger på tydlighet och att förutsättningar finns eller skapas så att 

medarbetarna kontinuerligt kan anpassa utförandet av sina uppgifter på ett korrekt sätt efter 

kommande förändringar. Kvalitetspolicyn utgör grunden för kvalitetsarbetet.  

Poksinskas et al. (2010) studie visar hur medarbetarna på svenska företag upplever 

förbättringsarbetet. Artikelns innehåll stämmer väl överens med övrig teori. Poksinskas et al. 

(2010) studie skriver om kvalitetsförbättringar i allmänhet och har då inte samma vinkling 

inom ämnesområdet som denna studie. 
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Kapitel 3 - Undersökningsmetodik  

 

Kapitlet inleds med att beskriva val av ämne följt av metodansatser, metod för empirisk 

insamlad data samt hur primär- och sekundärdata har skaffats och prioriterats. Vidare beskrivs 

hur arbetet har operationaliserats och hur hänsyn har tagits för att ge en så hög validitet och 

reliabilitet i studien som möjligt. 

3.1                Val av ämne 

Författarna av den här uppsatsen har tidigare studerat ämnet förbättringsarbete enligt Sex 

Sigma. Den studien väckte funderingar och frågor kring hur förändringsarbete i allmänhet 

fungerar i praktiken, vilket ligger till grund för det nu valda ämnet.  

 

3.2 Metodansatser 
För att få reda på vad som hittills skrivit om ämnet gjordes en litteraturstudie. Det fanns 

mycket litteratur och vetenskapliga artiklar, dock hittades ingen studie eller bok som beskriver 

förändringsarbetet ur de valda perspektiven. Mycket information kunde ändå användas i olika 

delar av arbetet. Den funna informationen har legat till grund för studiens teoretiska 

referensram och även till de valda intervjufrågorna som användes vid insamlandet av den 

empiriska informationen. Informationen från den teoretiska referensramen och den empiriska 

undersökningen har sedan analyserats för att få fram slutsatser.  Därmed så har arbetet en 

deduktiv ansats. Den empiriska datainsamlingen har gjorts med kvalitativ intervjumetod, för 

att få en djupare förståelse. 

I en deduktiv ansats beskrivs, enligt Björklund och Paulsson (2012), att studien utgår från 

teorin för att sedan ställas mot insamlad data. De menar också att det är studiens syfte som 

avgör vilken typ av studie som ska användas. Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) ger 

kvalitativa metoder information om vilka egenskaper och kvaliteter olika situationer har, för 

att öka förståelsen om den.  

 

3.3 Val av metod vid insamlad empirisk data 
Den kvalitativa studien är utförd på ett företag som heter Exova Metech. Det företaget valdes 

dels på grund av att de redan fanns en professionell kontakt med en av intervjupersonerna och 

dels för att företaget arbetar med kalibrering av mätinstrument, och har därmed en 

kvalitetsutveckling som en naturlig del av verksamheten. Valet av att titta på endast ett 

företag, det vill säga att göra en fallstudie, ger en djupare förståelse för ämnet, och ger en 

möjlighet till att studera frågan ur flera perspektiv på en djupare nivå. De valda perspektiven 

för studien är: 

- Verksamhets- och kvalitetsledningssystem sett utifrån standardisering och kvalitet 

- Förändringar i verksamhetssystem ur ledningsperspektiv 

- Förändringar i verksamhetssystem ur medarbetarperspektiv 

 

Perspektiven valdes för att de anses vara mest relevanta och intressanta för hur 

förändringsarbetet fungerar i ett företag från teori till praktik. Eftersom studien är gjort på 

endast ett företag kommer slutsatserna inte kunna generaliseras, utan kommer bara gälla det 

valda företaget.  
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För att samla in primärdata, vilket enligt Metoddoktorn (2012) innefattar relevant och aktuell 

data insamlad enbart för studien, har intervjuer och studiebesök gjorts på det valda företaget. 

Respondenterna valdes utifrån de tidigare beskrivna perspektivområdena. För första området, 

verksamhets- och kvalitetsledningssystem sett utifrån standardisering och kvalitet, 

intervjuades kvalitetsansvarig Lovisa Engström, som ansvarar för kvalitetsarbetet som helhet 

och även verksamhetssystemet. För det andra området, förändringar i verksamhetssystem ur 

ledningsperspektiv, intervjuades processägaren Mats Karlsson, som ansvarar för ändringar i 

sin del av verksamheten. Karlsson har även svarat på frågorna ur medarbetarperspektiv, då 

han diskuterade med anställda som arbetar med honom, och sammanställde svaren.  För det 

tredje området, förändringar i verksamhetssystemet ur medarbetarperspektiv, intervjuades 

ytterligare 3 medarbetare. De 3 är utvalda av Engström, då det önskades åsikter från övriga 

medarbetare som inte tillhör ledningen. Urvalet från Engströms sida gjordes genom att flera 

personer tillfrågades men det var bara de 3 som hade tid och möjlighet att svara på frågorna. 

De 3 medarbetarna är anonyma i studien, och eftersom deras svar var lika i upplevelse och 

tyckande, har deras svar har sammanställts gemensamt.  

 

3.4 Datainsamling 
Till studien har primärdata och sekundärdata insamlats. Sekundärdata, som enligt 

Metoddoktorn (2012) är information insamlad av andra, är hämtat från vetenskapliga artiklar 

och annan litteratur.  

 

3.4.1                 Primärdata 

Intervjufrågorna, som är baserade på den teoretiska referensramen, är utformade efter 

respondentens roll i studien. Frågorna, till Engström och Karlsson, skickades via e-post tidigt 

under studiens gång för att snabbt få svar och få tid till förtydligande av eventuella oklarheter 

i svaren samt kompletteringar. Frågorna till övriga medarbetare skickades via e-post till 

Engström som sedan vidarebefordrade frågorna till övriga respondenter. Valet av att föra 

intervju via e-post har vart fördelaktigt då Engström är lokaliserad i Linköping samt att det 

var en tidsbesparande metod. Respondenterna får därmed tid att formulera och tänka igenom 

svaren. Möjligheterna att nå fler respondenter ökade även med det valda tillvägagångssättet.  

Att föra en intervju med e-post har fördelar enligt Kvale och Brinkmann (2009), då svaren i 

form av färdig text kan analyseras omgående och är tidsbesparande.  

Efter att respondenterna svarat på intervjufrågorna gjordes ett studiebesök hos Karlsson på 

företagets filial i Arboga. Besöket gjordes för att få en tydligare bild över hur de arbetar med 

förbättringsarbetet. Under studiebesöket ställdes öppna frågor under en ostrukturerad intervju, 

där Karlsson hade möjlighet att berätta det han ansåg viktigt och relevant. Samtliga författare 

till uppsatsen deltog vid besöket.  

Ostrukturerad intervjuteknik är enligt Björklund och Paulsson (2012) ett samtal utan struktur 

där frågorna uppkommer vartefter.  

 

3.4.2 Sekundärdata 

Litteratur har valts ut med hänsyn till studiens aktuella ämne. Litteratur och vetenskapliga 

artiklar till den teoretiska referensramen hämtades bland annat via Mälardalens högskolas 

biblioteksdatabaser, som Emerald, Libris, Discovery och Google Scholar. Huvudsakliga 
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sökord var ISO 9000, ISO 9001, verksamhetssystem, förändringsarbeten, kvalitets-

ledningssystem, förbättringsarbeten, användarvänlighet, verktyg och instruktioner. 

Elektroniska källor användes för att få fram information om företag och organisationer som 

behandlas i studien. Vid behov av förtydligande av informationen på vissa elektroniska källor 

kontaktades organisationen via telefon eller e-post. Även kurslitteratur inom ämnet 

företagsekonomi har använts, där Olve och Petri (2008) och Krajewski et al. (2013) har 

bidragit med relevant teori.  

Sekundärdata användes för att se hur och om frågan har studerats tidigare, för att skapa en 

bredare förståelse för ämnet och för att förstå olika sammanhang. Därefter jämfördes 

sekundärdata med primärdata för att finna eventuella likheter och skillnader.  

Enligt Metoddoktorn (2012) så används sekundärdata bland annat för att visa vad som är 

behandlat tidigare samt kan ge förslag på relevanta och viktiga frågor.  

 

3.5 Operationalisering 

För att genomföra studien behövdes empirisk data samlas in och tolkas, det vill säga 

operationaliseras. Empirin består av insamlad data från genomförda intervjuer på 

fallföretaget. Frågorna utformades för att kunna besvara frågeställningen i studien, med den 

teoretiska referensramen som grund. Frågorna till de olika respondenterna är utformade 

beroende på respondenternas befattning på företaget. Efter att svaren har tolkats och 

sammanställts i det empiriska kapitlet, jämfördes och analyserades svaren med teorin och 

tidigare studier. Studiens slutsatser bygger på vad som framkommit i analysen.  

Intervjufrågor till Lovisa Engström: 

- Fråga 1 ställdes för att få en förståelse för om hela verksamheten är certifierat, och 

därmed uppfyller kraven, enligt ISO 9001. 

- Fråga 2 och 3 tar upp verksamhetssystemets betydelse för organisationen. 

- Fråga 4 och 7 ger information om hur länge verksamheten har arbetat med ett 

kvalitetscertifierat verksamhetssystem, vilket är intressant för att se hur verksamheten 

påverkats av förändringsarbete under en längre tid. 

- Fråga 5 är relevant för att få information till varför de valda företaget ville 

standardisera sitt arbete och vad de såg för fördelar med att arbeta med ständiga 

förbättringar. 

- Fråga 6 och 7 härleds från principen om ledarskap och hur ledningen arbetar för att 

främja medarbetarnas arbete efter uppsatta riktlinjer samt för att se hur förändringar 

hanteras i verksamhetssystemet. 

- Fråga 8 ställdes för att få reda på hur Engström uppfattar att medarbetarna arbetar 

enligt principen om medarbetarnas engagemang. 

- Fråga 9 kopplas till principen om medarbetarnas engagemang för att se om företaget 

upplever att medarbetarna har förståelse och engagemang för förbättringsarbetet. 

- Fråga 10 – 13 ställdes för att få Engström att reflektera över sitt medarbetarperspektiv 

i förhållande till verksamhetssystemet samt hur dess verktyg och instruktioner 

upplevs.  

Intervjufrågor till Mats Karlsson: 

- Fråga 1 ställdes för att få en förståelse för om hela verksamheten är certifierat, och 

därmed uppfyller kraven, enligt ISO 9001. 
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- Fråga 2 och 3 tar upp verksamhetssystemets betydelse för organisationen. 

- Fråga 4 härleds från verksamhetssystemet är uppbyggt och styrs. 

- Fråga 5 – 7 kopplas till medarbetarperspektivet, ledningsperspektivet och 

verksamhetssystemet. 

- Fråga 8 och 9 ställdes för att få reda på hur verksamhetssystemet uppdateras och för 

att se om hänsyn tas till medarbetarnas engagemang.  

Intervjufrågor till övriga medarbetare: 

- Fråga 1 – 5 kopplas till medarbetarnas engagemang för att se hur medarbetarna 

upplever kvalitetsarbetet ur sitt perspektiv.  

 

3.6 Validitet och reliabilitet 
När en mätning genomförs måste hänsyn tas till validitet och reliabilitet. Validitet innebär, 

enligt Björklund och Paulsson (2012), att rätt saker mäts i studien. Reliabilitet är, enligt Kvale 

och Brinkmann (2009), mätningens tillförlitlighet, det vill säga studien ska kunna göras om 

och resultatet ska bli detsamma. Metoddoktorn (2012) menar att ”Hög reliabilitet garanterar 

inte hög validitet” men ”Hög validitet förutsätter hög reliabilitet”. 

 

3.6.1 Validitet 

För att öka validiteten i studien har primärdata, i form av intervjuer, insamlats för att få 

information som är relevant för studiens syfte och frågeställning. Sekundärdata har valts med 

hänsyn till författares bakgrund och profession i ämnet. Vetenskapliga artiklar har valts i så 

stor utsträckning som möjligt för att informationen ska vara sakligt granskad. Det påverkar att 

studien verkligen mäter det som är avsett att mäta.  

Ett annat sätt att öka validiteten är att göra rätt avgränsningar. Kraven som finns ställda i ISO 

9001 bygger på de 8 principerna ledarskap, kundfokus, processinriktning, systemangreppssätt 

för ledning, medarbetarnas engagemang, faktabaserade beslut, ömsesidigt fördelaktiga 

relationer till leverantörer och ständiga förbättringar. Principerna om ledarskap och 

medarbetarnas engagemang har valts ut för att de anses mest relevanta för studien. Övriga 

principer samt definitioner av de 54 kraven har utelämnats för att arbetet skulle bli för 

omfattande och den röda tråden skulle bli svårare att följa. Studien utfördes som en fallstudie. 

Valet av sekundärdata och gjorda avgränsningarna har lett till att intervjufrågorna, som 

skickades via e-post, har utformats så att rätt primärdata har kunnat samlas in genom öppna, ej 

vinklade frågor. Enligt Björklund och Paulsson (2012) är intervjuer med ej vinklade frågor ett 

sätt att höja validiteten i studien.  

 

3.6.2 Reliabilitet 

För att öka reliabiliteten i studien har intervjufrågorna formulerats objektivt. Genom att 

frågorna ställdes via e-post så har respondenterna inte kunnat påverkas av författarnas 

kroppsspråk och/eller betoningar. Studiebesöket gjordes därför efter att svaren från 

intervjuerna via e-post inkommit. Som tidigare nämnts har respondenterna korrekturläst 

sammanställning av svaren för att på så sätt bekräfta att texten är återgiven på ett korrekt sätt.  

Primärdata har studerats ur flera perspektiv för att få svar på samma fråga från flera håll. 

Samma svar från de olika respondenterna ökar trovärdigheten för just det svaret. 
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Sekundärdata har samlats utifrån frågeställningens olika perspektiv. Sammantaget har 

datatrianguleringen bidragit till ökad reliabilitet. 

Björklund och Paulsson (2012) säger att om respondenterna får kontrollera givna svar så ökar 

reliabiliteten. Triangulering innebär, enligt Björklund och Paulsson (2012), att flera källor 

används för att studera samma fråga från flera håll. Vidare beskriver de att det är ett sätt att ge 

högre reliabilitet till den undersökning som utförs.   

Vetenskapliga artiklar har prioriterats framför andra sekundärkällor för att få bättre 

tillförlitlighet. Sekundärdata som använts har granskats kritiskt med utgångspunkt i ämne och 

författarnas bakgrund. I de fall äldre källor har använts så har ett medvetet val gjorts utifrån 

att innehållet fortfarande anses aktuellt. Artiklarna har valts via databaserna, som endast 

innehåller vetenskapligt material. En artikel som beskriver en studie som berör samma ämne 

användes. I övrigt hittades ingen sekundärdata som överrensstämmer med syftet och 

frågeställning som denna studie.  

Björklund och Paulsson (2012) beskriver att sekundärdata är skriven utifrån andra syften än 

den aktuella studiens syfte. Det innebär att fakta i texterna kan vara vinklade eller att den 

saknar fullstädig information för den aktuella studiens syfte. 

Önskvärt antal respondenter på fallföretaget var från början flera, men på grund av hög 

arbetsbelastning kunde inte alla delta. Det kan ha påverkat reliabiliteten på de slutsatser som 

gjorts i studien, då det var svårare att göra en enhetlig bedömning. Intervjusvaren från 

medarbetarna och ledningen har visat sig vara samstämmiga och därmed anses svaren 

tillförlitliga.  
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Kapitel 4 – Fallstudie Exova Metech 

 

Kapitlet inleds med en presentation av fallföretaget, följt av primärdata som framkommit vid 

intervjutillfällena.  

4.1  Fallstudie 
Intervjuerna för fallstudien gjordes på företaget Exova Metech i Arboga. Intervjupersonerna 

är Lovisa Engström, som arbetar som kvalitetsansvarig och Mats Karlsson, som är 

inköpsansvarig och processägare. Utöver Engström och Karlsson har ytterligare 3 personer 

intervjuats ur ett medarbetarperspektiv. 

 

4.1.1 Företagspresentation 

Enligt Exova Metech (2012) så är dem idag en ledande leverantör i Europa inom oberoende 

tjänster av mätteknik och kalibrering. Företaget ingår i Exovakoncernen och är lokaliserat i 24 

länder med totalt 3500 anställda. Exova Metech har 300 medarbetare i Sverige, Danmark, 

Finland, Tyskland och Norge. Deras kunder, som finns i ett flertal länder, är verksamma 

exempelvis inom flyg, energi, försvar, transport, telekom, verkstads- och processindustri. Som 

fullserviceleverantör erbjuder Exova Metech tjänster för kundernas totala behov inom 

mätteknik, kalibrering och administration av mätinstrument. Företaget arbetar under opartiska 

förutsättningar med alla fabrikat av mätdon inom ett flertal användningsområden som bland 

annat tryck, elektricitet, optik, längd och fysikaliska storheter, flöde, luftfuktighet, temp och 

akustik.  

Karlsson berättar att Exova Metech har 7 filialer i Sverige med totalt 130 anställda. Arboga 

har den största enheten med 52 anställda. Hela Exova Metech AB är ISO-9000 certifierade av 

Bureau Veritas. Företaget har certifierat sitt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 sedan 

april 1996. 

 

4.1.2 Verksamhetssystem 

Karlsson talar om att Exova Metechs verksamhetssystem heter Metech Process Control 

(vidare nämnt MPC) och är ett webbaserat verksamhetssystem där ledningssystem, 

kvalitetshandböcker och instruktioner är integrerade. Även arbetsuppgifter och befogenheter 

är dokumenterade. Verksamhetssystemet ligger på företagets intranät, MetNet, som alla 

anställda har tillgång till, och åtar sig att följa. 

För att hjälpa de anställda att arbeta i enlighet med MPC så berättar Engström att de utvecklar 

rapporteringsverktyg för de tjänster som de levererar mot kund. Ett av verktygen är dokument 

som är styrda mot olika mallar. För att kunna fylla i mallarna så krävs det att informationen 

hämtas på ett strukturerat sätt. Exempel på det är när de rapporterar en kalibrering. Tidigare 

dokumenterade teknikern kalibreringen helt manuellt med hjälp av MS Word och Excel. Nu 

har de ett system som bygger upp grunddata till rapporten genom att hämta uppgifter från 

kunddatabasen samt databasen för egna utrustningar. Därefter infogas mätresultaten från 

styrda mallar så att alla certifikat får ett enhetligt utseende med bättre kvalitetssäkrat innehåll. 

Arbetsgången förebygger bland annat felstavningar och felaktig benämning av företagsnamn.  
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4.1.3  Att arbeta efter instruktioner i verksamhetssystemet 

Karlsson berättar att alla anställda ska arbeta efter anvisningarna i MPC och om tveksamheter 

uppstår i en viss situation så finns tydliga instruktioner. Processerna revideras varje år mot en 

revisionsplan och dessutom genomförs en ”ledningens genomgång” då processernas 

lämplighet och effektivitet ifrågasätts. Samtliga medarbetare kan rapportera avvikelser i 

verksamheten och dessa diarieförs sedan av Engström. 

Engströms uppfattning om hur medarbetarna följer de direktiv som ges är att vissa arbetar 

efter anvisningarna i MPC och andra arbetar enligt de rutiner de alltid följt, utan att säkerställa 

om de stämmer överens med MPC. Hon beskriver att det är svårt att få ett fulländat 

engagemang vid införandet av nya rutiner så att alla medarbetare känner sig trygga i de 

beskrivningar som ges. Det beror till stor del på en geografisk spridning av verksamheten och 

även att rutinerna tolkats på olika sätt. Företaget arbetar långsiktigt med att styra utvecklingen 

av de administrativa verktygen och på så sätt säkerställa att arbetet blir korrekt enligt 

föreskrivna processer för att undvika ”fel” arbetssätt. Engström upplever själv att hon har 

kontroll över att hennes arbete följer rutiner i MPC eftersom hon är engagerad i alla 

uppdateringar. Medarbetarna är beroende av processägaren och hans engagemang i att 

förändringarna förankras tillräckligt vid införandet av nya rutiner. Det är processägarens 

ansvar att förändrade rutiner tillämpas på ett riktigt sätt hos berörd personal. Om 

processägarna inte är tillräckligt aktiva så faller förståelsen hos medarbetarna för de rutiner 

som beskrivs. 

Karlsson berättar att även han känner sig trygg med rutinerna för de krav som ställs på honom 

i sitt dagliga arbete med MPC. Han upplever däremot att det kan vara svårt att få igenom alla 

de förändringar som önskas i MPC, då ledningen är lokaliserade på de olika filialerna. 

 

4.1.4 Nya arbetsrutiner 

Behovet av förändringar kan i praktiken uppmärksammas av alla medarbetare. De ska då 

vända sig till processägaren för respektive verksamhet som ska se över aktuella rutiner och 

sedan fastställa hur rutinen ska justeras eller kompletteras. Kvalitetschefen och aktuell 

processägare godkänner sedan ändringen när båda är överens om att den är korrekt och 

fungerar tillsammans med övriga processer. Ansvaret för att uppdateringar genomförs ligger 

hos respektive processägare. Processägaransvaret brister idag i några processer avseende att 

uppdatera rutiner till verksamhetssystemet. Det är bara ett fåtal processägare som tar initiativ 

till de uppdateringar som behövs och det leder till att Engström inte får information om 

förändringar att lägga in i MPC. Det händer därför att förändringar införs i praktiken som inte 

är dokumenterade i MPC.  

På Exova Metech registreras olika störningar i verksamheten där anställda har identifierat 

brister. Dessutom registreras rena avvikelser, kundklagomål och revisionsavvikelser. 

Engström berättar att det förs statistik över vilka typer av förbättringar som identifierats, men 

den visar inte vilka medarbetare som har framfört förslagen. 

Minst en gång om året utförs en genomgripande analys där processägarna säkerställer att 

rutiner och instruktioner är korrekta. Processägaren har även en skyldighet att kontrollera att 

de nya instruktionerna harmonierar med övergripande dokument och regelverk. 

Kvalitetschefen publicerar sedan dessa uppdateringar så att alla får rätt information. För att 

tydliggöra förändringarna i exempelvis instruktioner så blåmarkeras den aktuella texten. Varje 

processägare har ansvar för att förändringar som berör den egna enheten implementeras på 

rätt sätt.  
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Ändringar kan vara av olika karaktär. Alltifrån att förtydliga gällande rutin till att ändra 

arbetssätt och lägga till beskrivningar som tidigare inte dokumenterats tillräckligt. 

Uppdaterade rutiner annonseras på intranätet under rubrik ”Nya Rutiner” och 

uppmärksammas på ledningsmöten på alla nivåer. Alla på företaget ser samtliga ändringar 

som görs under denna flik. För att säkerställa samverkan mellan olika processer, vilket kan 

vara svårt efter många års uppdateringar, så har processägaren tillsammans med kvalitetschef 

ett ansvar att den aktuella förändringen går i linje med övriga processer. 

Uppföljningar på införda förändringar i verksamheten mäts på olika sätt. Vissa förändringar 

mäts löpande i verksamhetssystemet och andra diskuteras på informationsmöten. De interna 

revisionerna som sker löpande följer också upp hur förändringar har genomförts. Engström 

berättar även att de arbetar fram en enhetlig rutin för stickprovstagning i produktionen för att 

bättre kunna identifiera olika feltyper. 

 

4.1.5  Vad som kan bli bättre 

Att ha en förståelse för vad som eftersträvas med varje rutin är viktigt och då är certifieringen 

ett stort stöd i det dagliga arbetet. Dock kan det vara en tröskel att komma över och förstå vad 

som ska göras och framförallt hur det görs på enklast sätt. 

Konceptet för ständiga förbättringar är färdigt att arbeta efter och företaget uppnår ett mer 

systematiskt arbetssätt ju mer de strävar att arbeta efter den standard som krävs. Den enda 

nackdelen som Engström upplever är att de medarbetare som inte har förstått vitsen med en 

certifiering kan uppleva det som krångligt och byråkratiskt. Enligt Engström så arbetar dessa 

mer kortsiktigt med att lösa det som är aktuellt för stunden och blundar för helheten i 

verksamheten. 

Personalen har fått utbildning i kvalitetsarbete, men Engström skulle gärna se att fler 

utbildningsaktiviteter genomförs för att öka kunskap och förståelse. Även informationen för 

att medarbetarna ska implementera nya rutiner på rätt sätt är svår att nå ut med på ett sätt så 

att alla får den förståelse som behövs. Engström har en vision att få fler att engagera sig för 

varje process och på så sätt etablera ett mer aktivt processteam. Det skulle då leda till att fler 

blir delaktiga och att kommunikationen underlättas till övriga medarbetare. 

Karlsson önskar bättre sökmotor i MPC samt förbättrade rutiner vid införandet av nya rutiner 

i verksamhetssystemet. För att alla medarbetare skall få en större förståelse för nya rutiner så 

tror Karlsson att det skall vara tydligare beskrivet med syfte och mål, samt att allt gås igenom 

i detalj tillsammans med de anställda. 

 

4.1.6  Fördelar med ISO 9001 

Engström anser att den största fördelen med att vara certifierad enligt ISO 9001 är att de 

stöttas i sitt arbete med att effektivisera verksamheten genom oberoende granskningar av 

deras rutiner. Att arbeta med ISO 9001 har bidragit till en tydlig struktur av hantering av 

dokument och rutiner. Arbetssättet blir därmed enat i verksamheten. Den används även som 

en grundnivå för Exova Metech att kunna redovisa kvalitetsnivån som de arbetar efter. 

Karlsson beskriver att ISO-certifieringen underlättar i arbetet mot kunder. Vanligtvis behöver 

de redovisa en mängd detaljfrågor om verksamheten, men med en certifiering så räcker det 

med att bifoga certifikatet. Det största argumentet innan Exova Metech valde att införa ISO 

9001 var att de skulle slippa ett flertal av de externa revisionerna som kunderna tidigare 

krävde, men det har visat sig att revideringen efter kraven i ISO ligga på samma nivå. 
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4.1.7 Övriga medarbetares synpunkter  

En viktig faktor med att vara certifierade enligt ISO 9001, menar medarbetarna, är att möta 

kundernas krav och att aktivt arbeta med kvalitet inom verksamheten. De anser att det är ett 

viktigt konkurrensmedel och ett bra hjälpmedel för förbättring och utveckling av företaget. 

När alla arbetar genom styrda processer så påverkar det företagskulturen, det vill säga den syn 

som anställda upplever att företaget står och verkar för. Andra fördelar som upplevs av 

medarbetarna är att det finns krav på att individuella förbättringar samt att det arbete som 

utförs är kvalitetssäkrat. Rutinerna som de arbetar efter är utvärderade och det bidrar till ett 

lättare sätt att arbeta på, där hela processen är genomtänkt. Att det utåt annonseras att 

företaget är seriöst och har dokumenterade rutiner ger också ett mervärde. 

 

Vissa medarbetare upplever att certifieringskraven även kan försvåra arbetet, bland annat tar 

det längre tid att genomföra förändringar och egna idéer. I övrigt så tycker samtliga som har 

tillfrågats att arbetsbeskrivningarna underlättar arbetet. Då alla förändringar i verksamheten 

ska speglas i kvalitetsledningssystemet innebär det mycket dokumentation. För att hålla 

dokumentationen på en rimlig nivå, gäller det att författa systemet tillräckligt allmängiltigt så 

att det inte behöver skrivas om varje gång en mindre justering görs i verksamheten. 

Medarbetarnas uppfattning av att de alltid uppfyller de krav som ställs enligt ledningssystemet 

varierar något. En anledning till osäkerheten är att kvalitetssystemets dokumentation kan ligga 

lite efter nyligen införda förändringar. Då de arbetar mycket med standardiseringar och 

mätningar, är medvetenheten stor inom företaget och strävan efter att uppnå kraven finns.  
 
 

4.2 Sammanfattning 

Exova Metech är ett företag som ingår i Exovakoncernen och är ledande på marknaden inom 

området mätteknik och kalibrering. Det innebär att medarbetarna är vana att arbeta efter stor 

noggrannhet med kundernas behov i fokus.  

Exova Metech har ett verksamhetssystem som heter MPC där kvalitetshandböcker, 

kvalitetsledningssystem, instruktioner och verktyg är integrerade. Personalen ska arbeta efter 

anvisningarna i MPC och förändringar som införs i systemet ligger under en speciell flik som 

heter ”Nya Rutiner”. För att förtydliga ändringar ytterligare så blåmarkeras dessa samt att de 

tas upp på informationsmöten för berörd personal. För att följa upp hur och att förändringarna 

genomförs så mäts de löpande i verksamhetssystemet samt att de diskuteras på 

informationsmöten. Interna revisioner är ett annat sätt att säkerställa hur det fungerar. 

Det finns vissa brister i hur processägarna tar sitt ansvar vid förändringsarbeten och när 

ledningen är lokaliserat på flera orter i landet kan det vara svårt att på kort tid samverka 

mellan de olika processägarna. Då processerna har uppdaterats under så många år finns det 

många detaljer att ta hänsyn till, därför behöver de processägare som påverkas av en 

förändring samarbeta med varandra och den som är kvalitetsansvarig. Det kan bidra till att 

alla förändringar inte genomförs i MPC som de ska eller att det tar lång tid innan de 

dokumenteras och införs i systemet.  
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Medarbetarna på Exova Metech ser kvalitetsarbetet enligt ISO 9001 som en tillgång i sitt 

arbete. Det ger en tydlig struktur och arbetssätet i företaget blir enat. I Exova Metechs bransch 

är det ett måste med certifiering för att tillgodose kundernas krav. Certifieringen innebär även 

att arbetet försvåras då det bland annat tar lång tid att genomföra förändringar och nya idéer. 

Vissa medarbetare upplever det som krångligt och byråkratiskt och har inte den rätta 

förståelsen för kvalitetsarbetet. 
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Kapitel 5 – Analys och diskussion 

 

Kapitlet består av en analys baserad på den teoretiska referensramen och tidigare studie från 

kapitel två, och intervjusvaren från kapitel fyra. 

5.1 Verksamhets- och kvalitetsledningssystem sett utifrån

 standardisering och kvalitet 
Ett verksamhetssystem är enligt Hoyle och Thompson (2003) ett system som reglerar alla 

planerade processer som utförs i ett företag. Det innehåller företagets affärside, mål och 

riktningar samt anger vart företaget ska och hur det ska ta sig dit. Enligt ISO består 

verksamhetssystemet av instruktioner som gör det lättare för medarbetare inom företaget att 

förstå hur arbetet ska gå till. ITS (2012) beskriver att förutsättningen med standardisering är 

att det tillgodoser både leverantörer, kunders och andra intressenters behov. ISO (2012) anger 

att de upprättar frivilliga internationella standarder som anger aktuella specifikationer för 

produkter och tjänster. Karlsson på Exova Metech berättar att deras verksamhetssystem MPC 

är uppbyggt på ett sätt som ger alla anställda inblick i företagets helhetstänk. I och med den 

fastställda dokumentationen av olika arbetsmoment så påvisar MPC ett standardiserat 

arbetssätt. Exova Metech har kunder i flera länder och de kan tillgodose sina kunders behov 

genom att kraven på kalibrering enligt ISO är standardiserat. Standardiseringen i framställda 

produkter och tjänster leder också till standardisering av produktion. Det förenklar också 

medarbetarnas arbetsuppgifter, enligt Engström, så att felaktigheter i exempelvis 

administrativa delar minskas. När arbetsmetoderna beskrivs i ett helhetssammanhang i MPC 

så borde det bli enklare att få en samsyn hos personalen, vilket ökar förståelsen för olika delar 

av arbetet. Förenklingen, som kommer från att arbetet standardiserats, gör att andelen fel 

minskar och att rapporter presenteras enhetligt.  Det genererar även i att övriga rutiner utförs 

på ett enhetligt sätt och att personalen kan arbeta på samma sätt oavsett vilka kunder det gäller 

eller i vilket land de arbetar i. 

  

Hoyle och Thompson (2003) beskriver att ISO 9000-serien är ISOs standardiserade regelverk 

som bygger på kvalitetsutveckling. ISO 9001 anger vad ett företag ska göra och vad som ska 

finnas med, men inte hur de ska göra för att uppfylla kraven. Det får varje företag själv 

definiera i sitt verksamhetssystem. ISO 9001-certifierade företag måste uppfylla kraven och 

kontinuerligt anpassa sig när de inför nya förändringar. En del av verksamhetssystemet MPC 

på Exova Metech utgörs, enligt Karlsson, av kvalitetsledningssystemet som certifierats enligt 

ISO 9001. I verksamhetssystemets kvalitetsledningsdel anges vilken kvalitet som ska lämnas 

till interna och externa kunder. MPC fungerar som företagets övergripande handbok för 

företagets alla processer, även för att säkerställa företagets kvalitetsnivå. Exovakoncernen har 

upprättat sitt verksamhetssystem så att det sedan 1996 är certifierat enligt, och därmed 

anpassat till kraven i, ISO 9001. Det gör att kvalitetsledningssystemet, som är en del av 

verksamhetssystemet, uppfyller de 58 krav (som i sin tur bygger på de 8 principerna) som 

ställs enligt ISO 9001:2008. Sedan de blev certifierade har ISO 9001 ändrat sina krav år 2000, 

2004 och senast enligt anvisningarna som ändrades 2008. Eftersom företaget har klarat de 

externa certifieringsrevisioner som gjorts, visar det att de uppfyller de formella kraven för 

dessa förändringar. Viktigt att poängtera är att ISO 9001, enligt ISO (2012) själva, inte 

beskriver hur en organisation ska göra för att uppfylla kraven, endast vad som ska göras eller 

finnas med. Sättet att arbeta kan därför variera mellan olika företag, även om kraven är 

samma. Det ger varje företag utrymme att själva anpassa kvalitetsledningssystemet, vilket kan 

vara fördelaktigt beroende på vilken verksamhet företaget har. Eftersom Exova Metech i 
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Arboga utgör en del av en större koncern och även arbetar med internationella kunder, så är 

behovet stort att standardisera och bestämma specifikation på kvalitet gällande produktion och 

produkter. Uppdateringar uppmärksammas i MPC och på informationsmöten på alla nivåer i 

organisationen. Då en verksamhet som ständigt strävar efter att förbättra sin verksamhet hela 

tiden inför uppdateringar borde antalet förändringar per år vara hög. Det finns ingen 

urskiljning vilka som tar del av förändringarna i MPC – alla får reda på alla ändringar via 

deras meddelandesida ”Nya rutiner”. Att alla ändringar tas upp på ledningsmöten stärker 

medvetenheten hos ledningen och minskar risken för fel i styrningen. Risken finns att 

medarbetarna inte tar till sig nya uppdateringar om de blir för många, vilket medför att de 

förändringar som införs i verksamhetssystemet inte ändras i praktiken. Det finns också 

svårigheter som Engström ser med samordning mellan processerna när verksamhetssystemet 

har uppdaterats under många år. Det kan då vara svårt att säkerställa att alla processer 

samverkar fullt ut. Hoyle och Thompson (2003) menar att för att en verksamhet ska fungera 

bra måste den anpassas även efter medarbetarnas behov och intressen.  

Det framgår i uppgifter från Karlsson att alla medarbetare alltid ska arbeta efter 

instruktionerna i MPC. Engström berättar att det inte alltid fungerar på grund av att vissa 

medarbetare arbetar på rutin, utan att kontinuerligt stämma av mot verksamhetssystemet. För 

att undvika att ändringar inte följs så är den generella instruktionen att alltid arbeta mot MPC 

för att alla medarbetare ska uppmärksamma när instruktioner ändras eller läggs till. Därmed 

har ledningen lagt över ansvaret på medarbetarna, åtminstone i teorin. I praktiken borde det 

betyda att om alla alltid följde anvisningarna, och inte arbetade på rutin så skulle inte 

införandet av nya arbetsrutiner vara ett problem. Att enbart arbeta efter verksamhetssystemets 

anvisningar är inte genomförbart, därför informeras alla medarbetare om alla förändringar i 

MPC. Då Exova Metech är stort och MPC gäller övergripande ställs frågan om varje 

medarbetare är medveten om helhetsbilden, hur MPC är ett hjälpmedel för individen samt om 

det är för stort och oöverblickbart. I artikeln av Poksinska et al. (2010) framgår att arbetet 

med kvalitetsförbättrande åtgärder ger möjligheter till minskade kostnader och ökad 

konkurrenskraft. För att nå de fördelarna är en del av framgångsfaktorerna att använda 

verktyg och tekniker på rätt sätt. Ahmed och Hassan (2003) hävdar att medarbetarna behöver 

kunskap om de verktyg som finns för att kunna använda dem på rätt sätt i sitt arbete.  

 

5.2 Förändringar i verksamhetssystemet ur ledningsperspektiv 
Som nämnts tidigare av Bergman och Klefsjö (2006)  är det viktigt att företagen har nöjda och 

återkommande kunder för att kunna överleva på marknaden. För att lyckas gäller det att 

företagens kvalitet på tjänster och produkter möter kundernas behov. Det kräver att ständigt 

prioritera kvalitetsförbättringar. Enligt Nungo (2007) är det ledningens ansvar att formulera 

mål, kvalitetspolicy, syfte och riktning för organisationen. Det är avgörande att alla 

medarbetare på alla nivåer i företaget får denna information.  

Aghaie (2004) har i sin studie funnit att 47 % av alla fel i ISO-arbeten är associerade med 

ledningens ansvar. Det innebär alltså att det finns anledning att se över hur ledningen arbetar 

och hur kunskapen ser ut på den högre nivån i företagen. Processägarna på Exova Metech 

tillhör ledningen och Engström har bekräftat att det finns svagheter hos den gruppen. Om det 

beror på kunskapsbrist, dålig kommunikation eller andra orsaker framkommer inte i intervjun. 

Engström berättar att det är processägarens ansvar att följa upp hur alla på avdelningen 

arbetar efter instruktionerna som finns i MPC samt tillgodose att samtliga medarbetarna har 

den kunskap och förståelse som krävs. Införandet av förändringarna i verksamhetssystemet 
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görs endast av ett fåtal personer utöver henne själv. Om Engström inte får vetskap om vilka 

förändringar som har implementerats i organisationen kan hon heller inte uppdatera MPC som 

det ska. Det viktigaste är att alla uppdateringar görs på ett sätt så att alla berörda kan ta till sig 

av de nya instruktionerna. Det kan sägas att informationen är god och det kan ses som något 

positivt att alla medarbetare har full tillgång till all information på intranätet. Men det kan inte 

tas för givet att medarbetarna verkligen går in och tittar på instruktionerna i MPC. Ett sätt att 

främja det är, enligt Engström, att ledningen styr medarbetarna genom de 

rapporteringsverktyg som finns och på så sätt skapar ett enhetligt sätt att arbeta samt 

kvalitetssäkrar dokument som används internt och externt. Standardiseringsverktyg 

underlättar för medarbetaren och minskar utrymmet att arbeta efter eget tycke.  

Jain och Ahuja (2012) hävdar att ledningen ska delegera och göra alla i verksamheten 

medvetna om sitt ansvar och sin befogenhet. Som nämnts tidigare säger Engström att det finns 

en arbetsbeskrivning i MPC, där samtliga medarbetares befogenheter, ansvar och 

arbetsuppgifter är dokumenterade. Det säkerställer att medarbetarna har rätt utbildning och 

ger en tydlighet i hur alla arbetsuppgifter är delegerade om någon anställd behöver vända sig 

till någon annan i en viss situation. Hoyle (2003) förespråkar en engagerad ledning för en 

innovativ miljö och på så vis påverka medarbetarna att bli delaktiga i företagets uppsatta mål. 

Bayo-Moriones (2011) menar att ledningen bör se till att medarbetarna kan se 

förändringsmöjligheter samt att uppmuntra och stötta de anställda i att komma med 

förbättringsförslag för att sedan kunna genomföra dem. Engström berättar att det finns 

medarbetare som ännu inte förstått vitsen med certifieringen och som upplever det som 

krångligt och byråkratiskt. Hon berättar att de löser problemen för stunden, men inte ser till 

helheten av verksamheten. Ledningen på Exova Metech försöker skapa en innovativ miljö 

genom att uppmuntra medarbetarna att komma med förbättringsförslag, vilket är positivt 

eftersom att det är, enligt Olve och Samuelson (2008), mer stimulerade att arbeta efter egna 

satta mål. Dock är det inte någonting som företaget för statistik på, det som Engström 

registrerar och identifierar är brister, kundklagomål, rena avvikelser och revisionsavvikelser.  

Ledningen behöver nå medarbetarna på något sätt för att få dem mer motiverade och 

engagerade.  Engström berättar att hon har en vision om att alla ska engagera sig för 

processerna och på så sätt generera en större delaktighet och skapa bättre dialog mellan 

ledningen och anställda. Att hitta en utbildnings-/arbetsform som passar alla och som alla lär 

sig något av kan vara en utmaning.  

 

5.3 Förändringar i verksamhetssystemet ur medarbetarperspektiv 
Att arbeta med ständiga förbättringar är en utmaning, företagen kan aldrig luta sig tillbaka och 

vara nöjda. För medarbetaren så innebär det ständiga förändringar och som Löwstedt (1995) 

beskriver så kan det vara svårt att se det faktiska utfallet av de förändringar som införts. Det 

är även svårt att mäta beteende- och attitydförändringar hos de anställda. Engström berättar att 

de följer upp vissa införda förändringar via MPC, andra tas upp på informationsmöten eller 

kontrolleras via interna revisioner. Uppföljningar är viktiga för att införda förändringar ska tas 

på allvar av medarbetarna och för att säkerställa att de utförs på ett önskat sätt.  

Medarbetarnas individuella förutsättningar har en stor påverkan för hur mottagliga de är för 

förändringar. Det kan bland annat bero på, enligt Silvermans (1970) teorier, personliga 

attityder och värderingar samt egenskaper hos den enskilda individen. Att motivera samtlig 

personal till förbättringsarbeten kan vara svårt och utmanande. Högström et al. (1999) nämner 

att en del av motivationen kommer av att medarbetaren tydligt kan se hur den egna delen i 
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förändringsarbetet påverkar det önskvärda resultatet. Med andra ord så är det viktigt att 

ledningen på individnivå möter sina medarbetare för att lyckas med det. Arbetsgrupper är ett 

sätt att nå effekt och det bekräftas även i Bayo- Morines (2011) teori om att det är ett sätt att 

öka motivationen. Med de processgrupper som Engström vill införa så finns möjligheter att 

skapa den innovativa miljön som enligt Jain och Ahuja (2012) genererar ett framgångsrikt 

förbättringsarbete. Poksinska et al. (2010) har i sin undersökning kommit fram till att 46 % av 

alla som svarat på deras enkätfrågor inte ingår i någon förbättringsgrupp. Därmed så kan det 

tolkas som att det inte är så väl inarbetat på svenska företag. Det kan påverka att det inte finns 

så väl utarbetade modeller för att arbeta med dessa grupper och att företaget själva behöver 

utveckla ett system som fungerar väl. Det tar tid att arbeta för en sådan förändring och kostar 

även en del för företaget, men i längden så är möjligheten stor att det lönar sig. Högström et 

al. (1999) menar att det är viktigt att företagen ger utvecklingsarbetet tid, men att det 

samtidigt kan vara svårt för ledningen att hitta den tiden. Här är det viktigt att prioritera rätt 

och arbeta långsiktigt med en metod som fungerar i verksamheten.  

Poksinska et el. (2006, refererad i Jain och Ahuja, 2012) menar att det är avgörande för ett 

lyckat arbete med ISO beror på medarbetarnas inställning. Det som har framkommit i 

intervjusvaren från Exova Metech är att de i hög grad är väldigt positiva till att vara 

certifierade enligt ISO 9001 och att det ger många fördelar i det dagliga arbetet. Den 

inställningen är ofta förekommen i svenska företag, vilket visas i Poksinskas et al. (2010) 

studie. Att arbeta efter givna standarder på Exova Metech gör arbetet enklare och då de 

vanligtvis påverkas av kundernas höga krav på noggrannhet så finns det inte så stora 

utrymmen till att arbeta efter olika rutiner.  

För att samordna de personliga och strukturella behoven vid förändringsarbeten är det enligt 

Högström et al. (1999) viktigt att ge det den tid som behövs då processen kan vara lång. Koo 

et al. (1998) framställer att det underlättar arbetet om processägaren vet vilken inställning 

medarbetarna har till ISO- certifieringen. Det krävs med andra ord en tvåvägskommunikation 

där båda parter behöver vara öppna med var de står i frågan. Om ledningen väljer att förbise 

medarbetarnas ställningstagande så påverkar det framgångarna negativt, skriver Yung (1997).  

Exova Metech för statistik över antalet förbättringsåtgärder som identifierats, men det finns 

ingen information om vem eller vilka medarbetare som har lämnat förslagen. Yung (1997) har 

i sin artikel skrivit att genom att mäta förbättringsförslagen från medarbetarna så kan företaget 

mäta effektiviteten i den mänskliga kompetensutvecklingen. För att kunna få en rättvis bild av 

hur det ser ut i företaget så bör det vara intressant att veta hur många medarbetare som 

engagerar sig. Hur statistiken används på Exova Metech har inte framkommit i de intervjuer 

som har gjorts, men det märks tydligt att Engström och Karlsson har ett stort engagemang i att 

komma framåt i deras förbättringsarbete.  

I intervjusvaren framkom att tryggheten i att medarbetarna alltid uppfyller de krav som ställs 

på dem enligt MPC upplevs olika. Om det beror på kunskapsnivå eller individens personlighet 

är svårt att fastställa. Andra nackdelar som beskrivs är att det tar lång tid att införa 

förändringar och nya idéer samt att arbeta efter certifieringskraven ibland försvårar arbetet. 

Även här skulle processgrupperna som Engström förespråkar kunna fylla en stor funktion för 

att minska osäkerheten och ge förståelse. Att medarbetarna verkligen använder sig av de 

verktyg och tekniker som finns underlättar förbättringsarbetet, men Bunny och Dale (1997) 

visar på flera omständigheter som påverkar att det inte görs på rätt sätt. Dels kan det bero på 

otillräcklig utbildning för personalen, men även tidsåtgången för att inarbeta nya rutiner som 

behövs för att en funktionell struktur på arbetsgången ska skapas. När ledningen och 

processägarna på Exova Metech är spridda över landet och processerna är beroende av 
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varandra tar det tid att formulera ändringarna så att de samverkar. Medarbetarna berättar att 

förändringarna ofta kan tillämpas i praktiken innan de dokumenteras i MPC och att det kan 

skapa en osäkerhet i om de följer instruktionerna korrekt.   

 

5.4  Sammanfattning 
Att arbeta efter standardiseringar gör arbetsrutiner, rapporteringar samt övrig dokumentation 

mer enhetligt och förebygger fel i det dagliga arbetet på Exova Metech. I 

verksamhetssystemet, MPC, dokumenteras beskrivningarna av de standardiserade 

processerna. Det ger medarbetarna en överblick i hur arbetet ska gå till i samverkan med 

övriga processer och säkerställer att verksamheten kan följa uppsatta riktlinjer och mål. Varje 

företag har utrymme att själva anpassa kvalitetsledningssystemet genom att styra hur kraven 

ska uppfyllas. Då en verksamhet som ständigt strävar efter att förbättra sin verksamhet hela 

tiden inför uppdateringar, antas antalet förändringar i verksamhetssystemet per år vara högt. 

Exova Metechs verksamhetssystem MPC annonserar alla ändringar under ”Nya rutiner”. 

Svårighet finns i att säkerställa att alla processer i verksamheten samverkar fullt ut, efter flera 

års ändringar. Risken finns också att medarbetarna inte tar till sig nya uppdateringar om de 

blir för många, vilket medför att de förändringar som införs i verksamhetssystemet inte ändras 

i praktiken. Den generella instruktionen för medarbetarna på Exova Metech är att de alltid ska 

arbeta mot verksamhetssystemet. Att enbart arbeta efter verksamhetssystemets anvisningar är 

inte genomförbart, därför informeras alla medarbetare om alla förändringar i MPC. 

Förändringarna som införs i verksamhetssystemet läggs in under samma flik, ”Nya rutiner”, 

och det innebär att alla på företaget ser samtliga nya instruktioner som läggs in. Risken finns 

att det blir för omfattande och därmed svårt att urskilja vad som gäller för den enskilda 

individen.  

På Exova Metech finns det svagheter i ledningsgruppen. Engström menar att det är 

processägarnas uppgift att se till att medarbetarna arbetar efter instruktionerna i MPC samt att 

tillgodose att medarbetarna har den kunskap och förståelse som krävs. Om Engström inte får 

vetskap om vilka förändringar som har implementerats i organisationen kan hon heller inte 

uppdatera MPC som det ska. 

I MPC finns det arbetsbeskrivningar där samtliga medarbetares arbetsuppgifter, befogenheter 

och ansvar är dokumenterade. Det säkrar att medarbetarna har rätt utbildning och det ger en 

tydlighet i hur arbetsuppgifter är delegerade. Exova Metech strävar efter att skapa en 

innovativ miljö och på så sätt möjliggöra för medarbetarna att se förbättringsmöjligheter som 

kan genomföras. 

Medarbetarna på Exova Metech visar en positiv inställning till att arbeta enligt ISO 9001 och 

det ger företaget en bra grund till att lyckas med förbättringsarbetet. Det finns en viss 

osäkerhet och systemet kan ibland upplevas byråkratiskt och krångligt av medarbetarna. För 

att möta upp medarbetarnas behov har Engström förslag på mer utbildning och införande av 

processgrupper, som ett led till att öka förståelsen och att enklare nå ut med aktuell 

information. Att verka för att förstå medarbetarnas ståndpunkt i förbättringsarbetet är viktigt 

för att kunna arbeta med rätt resurser. Medarbetarna behöver även en tydlighet från 

ledningens sida i form av korrekta anvisningar i MPC och kunskap i de förändringar som 

införs.   
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Kapitel 6 – Slutsatser 

 

Kapitlet inleds med studiens frågeställning och syfte. Med analysen som presenterats i kapitel 

fem som utgångspunkt kommer slutsatserna att presenteras.  

Följande tre områden har beaktats i denna studie: 

 

- Verksamhets- och kvalitetsledningssystem sett utifrån standardisering och kvalitet 

- Förändringar i verksamhetssystemet ur ledningsperspektiv 

- Förändringar i verksamhetssystem ur medarbetarperspektiv 

 

Den frågeställning vi hade när vi påbörjade studien var:  

 

Vad är det som engagerar medarbetarna att följa givna instruktioner och anpassningar vid 

införda förändringar i ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001? 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur väl förändringar i form av instruktioner och 

verktyg är anpassade till medarbetarnas individuella förutsättningar på ett fallföretag, 

samtidigt som de uppfyller kraven som ISO 9001 ställer på ett kvalitetsledningssystem.  

 

6.1 Verksamhets- och kvalitetsledningssystem sett utifrån 

standardisering och kvalitet 
Verksamhetssystem bör innehålla ett företags affärside, mål och riktningar och ange vart 

företaget ska samt hur det ska ta sig dit. Det gör Exova Metechs verksamhetssystem MPC. 

Det är heltäckande och fungerar som företagets handbok. Det är bra med tydlighet i riktlinjer 

för arbetsuppgifter och avvikelsehantering samt att beskriva arbetet på ett standardiserat sätt, 

vilket ger trygghet för både ledning och medarbetare. Det ger också en bra helhetsbild över 

företaget och vilka processer som samverkar i olika delar av verksamheten. Sammantaget bör 

användandet av MPC leda till att de produkter och tjänster som Exova Metech tillhandahåller 

är standardiserade i både produktion och presentation. 

Kommunikationen till medarbetarna gällande vilka förändringar som sker i verksamheten, och 

därmed införs i MPC, är generell och inte anpassad efter grupper eller individer. Det som 

saknas i MPC är en mer användarvänlig informationskanal. Troligtvis skulle det underlätta 

om varje medarbetare, eller grupp av medarbetare, kunde få en anpassad informationsvy där 

alla instruktioner och information om förändringar som förekom angick just dem. All annan 

information skulle kunna finnas kvar och vara sökbar men inte automatiskt visas, för att inte 

störa perceptionen av väsentlig information. Även om MPC är anpassat för att hålla reda på 

samtlig information och alla förändringar så är det inte säkert att medarbetarna har förmåga 

att ta till sig denna information i samma utsträckning. Det borde gå att anpassa MPC till ett 

mer pedagogiskt verktyg så att verksamheten kan följa ledningens mål och riktlinjer utan att 

begränsas av att arbetet dessutom behöver anpassas till ett fyrkantigt system. Tekniken är ett 

hjälpmedel, men kan också innebära ett hinder om den inte används på rätt sätt. 
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6.2 Förändringar i verksamhetssystem ur ledningsperspektiv 
Ledningens engagemang är viktigt för ett lyckat kvalitetsarbete. Processägarna, som tillhör 

ledningen, har ansvar att följa upp och stödja alla på respektive avdelning att arbeta efter 

instruktionerna i MPC. Det är även deras ansvar att tillgodose att samtliga medarbetare har 

den kunskap och förståelse som krävs för arbetet. När flera processägare inte tar ansvar att 

uppdatera information till kvalitetsledningssystemet gör det att medarbetarna inte kan 

använda sig av MPC på rätt sätt. Därför spelar det ingen roll hur engagerade medarbetarna är, 

eller hur ofta de går in och tittar på instruktionerna. Om processägarna inte tar sitt ansvar i 

sina arbetsuppgifter kan inte medarbetarna säkerställa att arbetsuppgifterna utförs korrekt.  

Ledningen kan skapa en innovativ miljö genom att uppmuntra medarbetare till att komma 

med förbättringsförslag som ledningen sedan genomför. Att låta medarbetare vara med och 

påverka gör att de blir mer engagerade i företagets förbättringsarbete, då de heller strävar efter 

egna mål än andras. Engström berättar att hon har en vision om att alla ska engagera sig 

genom att ständigt utveckla och uppdatera processerna. På så sätt genereras en större 

delaktighet och skapas bättre dialog mellan ledningen och anställda. Engströms förslag om 

förbättringsgrupper kan leda till att motivationen ökar hos medarbetarna. Genom att förordna 

förbättringsgrupperna visar ledningen sitt engagemang genom att tillsätta resurser samtidigt 

som företaget utnyttjar medarbetarnas kapacitet bättre.  

 

6.3 Förändringar i verksamhetssystem ur medarbetarperspektiv 
Det finns svårigheter för ledningen på Exova Metech att nå alla medarbetare på ett effektivt 

sätt för att kunna förmedla kunskap och förståelse för förbättringsprocessen. Medvetenheten 

hos Engström är en bra förutsättning att motverka problemet och hon har förslag på åtgärder 

som ska införas. När medarbetarna på Exova Metech upplever kvalitetsledningssystemet som 

krångligt och byråkratiskt påverkar det de innovativa förutsättningarna negativt. Att det tar 

lång tid att genomföra förändringar och nya idéer kan vara hämmande i arbetet, det är därför 

viktigt att medarbetarna har förståelse för hela processen. För att generera större 

genomslagskraft vid förändringar så är medarbetarnas förståelse för helheten viktig.  

Att motivera personalen till att föra fram förbättringsförslag och på så vis uppmuntra dem till 

att påverka arbetsmiljön är en möjlighet att nå de medarbetare som idag är motsträviga till att 

arbeta efter instruktioner och mallar. För att kunna påverka motivationen hos medarbetarna 

behöver företaget hitta en metod för att förstå var medarbetarna står idag. Utan den kunskapen 

är det svårt att göra nödvändiga förändringar och kunna följa upp hur utfallet av 

förändringarna blir. Att dokumentera vilka medarbetare som initierar nya rutiner och 

förbättringar ger möjlighet att beskriva vart styrkor respektive svagheter finns hos den 

befintliga personalen. Då kan rätt insatser i organisationen genomföras få att nå den 

ambitionsnivån som önskas från ledningen. Att hitta ett sätt att mäta medarbetarnas 

motivations- och kunskapsnivå samt förstå deras inställning till förbättringsarbetet är en 

förutsättning för att komma framåt i att tillämpa förändringar i de vardagliga rutinerna. 

En väl fungerande kommunikation ger ökad förståelse, från ledningens håll en förståelse för 

de individuella förutsättningarna och från medarbetarna håll en ökad förståelse för fördelarna 

med ett lyckat kvalitetsarbete. För att medarbetarna ska få rätt förutsättningar att arbeta med 

kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001 behöver kommunikationen fungera i 

organisationen. Medarbetarnas kvalifikationer tillvaratas på bästa sätt genom att ledningen är 

uppmärksam och uppmuntrar personalen i en innovativ miljö. Instruktioner och verktyg som 

finns för att hjälpa och stötta medarbetarna i ett framgångsrikt kvalitetsarbete, behöver förstås 
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och bemästras för att kunna tillämpas på ett effektivt sätt. Det är ledningens ansvar att 

tillgodose de behov som finns hos personalen med handledning och utbildning. På Exova 

Metech finns ett existerande arbete för att uppnå de målen. Arbetet med ständiga förbättringar 

ska aldrig bli färdigt.  

 

6.4 Sammanfattning 

MPC är Exova Metechs verksamhetssystem och det innehåller all information som behövs för 

att företagets mål och riktlinjer ska genomsyra företaget samt för att verksamhetens processer 

kan följas på ett standardiserat och samverkande sätt. Det som kan ses som problematiskt är 

hur förändringar i MPC ska kommuniceras med företagets medarbetare. MPC behöver en 

bättre sökmotor och bättre förändringsrutiner, samt behöver användas på ett mer anpassat sätt. 
Då ledningen inte kontinuerligt inför förändringar i MPC kan medarbetarna inte säkerställa att 

arbetsuppgifterna alltid utförs korrekt. Det är därför viktigt att ledningen tar sitt ansvar genom 

att tillhandahålla uppdaterad information.  Ledningens engagemang är också viktigt för att 

utnyttja medarbetarnas kapacitet och skapa den förståelse för kvalitetsarbetet, som till viss del 

saknas idag. Metoder för att kunna mäta medarbetarnas motivation och kunskap skapar 

förutsättningar för en innovativ miljö.  

Studien har, utifrån de tre områdena som beaktats, besvarat frågan vad det är som påverkar 

medarbetarna att följa givna instruktioner och anpassningar vid införda förändringar i ett 

kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001. Syftet med denna uppsats att 

beskriva hur väl förändringar i form av instruktioner och verktyg är anpassade till 

medarbetarnas individuella förutsättningar samtidigt som det uppfyller de krav som ISO 9001 

ställer på ett kvalitetsledningssystem anses därmed vara uppfyllt. 

 

6.5 Metodreflektion  

Det fanns väldigt mycket information om ämnet som rör ISO 9001 och om människor vid 

organisatoriska förändringar. Däremot hittades inte så mycket information om hur människor 

påverkas vid de kontinuerliga förändringarna enligt ISO 9001. Att studera problemet med en 

kvalitativ metod i form av fallstudie gav rätt perspektiv på studien, då det skapades djupare 

förståelse för ämnet i praktiken. Dock hade fler respondenter varit önskvärt för att få en högre 

reliabilitet. 

 

6.6 Vidare studier 
I arbetet med denna studie så har vi hittat mycket intressant information som påverkar 

förbättringsarbetet. Ett väl fungerande verksamhetssystem är en bra grund för att 

organisationen ska kunna strukturera sina mål och riktlinjer, hur det ska förmedlas, och hur 

förändringar ska ske.  En annan stor del är hur människor fungerar och hur men leder på bästa 

sätt. Området är stort med olika teorier som kan begrundas, exempelvis inom 

beteendevetenskap och management. Hur ledningen agerar och visar sitt engagemang kan 

också studeras mer omfattande. Bland annat hur olika frågor lyfts på dagordningar, hur 

resurser avsätts och fördelas i form av budgeterade kostnader och för ändamålet planerad tid. 

Ständiga förbättringar och ständiga förändringar kan vara påfrestande om det inte leds på rätt 

sätt. Att motivera personalen är viktigt och här kan studier inom exempelvis olika 

belöningssystem vara relevant. En sak som kan utvecklas mera är hur de tekniska hjälpmedlen 
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kan anpassas bättre efter individerna, inte bara inom verksamhetssystemområdet. 

Förmodligen är det lättare att anpassa tekniken efter medarbetarna istället för tvärtom. Det 

spelar ingen roll hur saker kommuniceras bara mottagaren kan ta till sig och förstå budskapet. 

Ett förslag till förbättring i just det här fallet är just att anpassa MPC så att förändringarna blir 

mer användarvänligt kommunicerade.  Frågan är om det inte är billigare och enklare än att 

anpassa medarbetarna till MPC? Det finns mycket som kan studeras vidare, men som 

Bergman och Klefsjö (2006, s.42) sa ”den som slutar bli bättre, slutar snart att vara bra”.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till Lovisa Engström 

 

1. Är hela företaget certifierat enligt ISO 9001? Om inte, vilka delar är det? 

 

2. Har ni ett övergripande ledningssystem (där ISO-kriterierna är uppfyllda) som styr 

verksamheten? Vad kallas det? 

 

3. Om ja: 

Har alla tillgång till hela systemet, eller är det uppdelat beroende på vilka 

befogenheter man har?  

 

4. Hur länge har verksamheten varit certifierad? 

 

5. Vad var huvudskälet till certifieringen på ert företag? 

 

6. Vem beslutar om vilka ändringar som ska föras in? Beskriv gärna så vi förstår vilka 

typer av ändringar som förekommer och hur förändringsprocessen går till för att alla 

medarbetare ska få kännedom om gällande förändringar. Vem, och hur, rapporterar 

avvikelserna? Vem utför förändringarna i systemet? 

 

7. Hur säkerställer man att olika processer samverkar även efter att en, eller flera, 

processer ändrats? Det vill säga hur undviker man att olika processer ger motstridiga 

direktiv efter många års uppdateringar? 

 

8. Arbetar man efter anvisningar i systemet (det vill säga kollas processerna mot 

ledningssystemet), eller arbetar man på rutin? Hur upplever du att ledningssystemet 

används i det löpande arbetet? 

 

9. Vad upplever du är viktigast med att företaget är certifierat enligt ISO 9001? 

 

10. Känner du dig säker på att du i dina arbetsuppgifter alltid uppfyller de krav som ställs 

enligt ledningssystemet, det vill säga att alla eventuella förändringar efterföljs? 

 

11. Vilka fördelar upplever du med att arbeta enligt ett ledningssystem som är certifierat 

enligt ISO 9001? 

 

12. Vilka nackdelar upplever du med att arbeta enligt ett ledningssystem som är certifierat 

enligt ISO 9001? 

 

13. Tycker du att det är lätt att arbeta efter dessa styrda rutiner? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till Mats Karlsson 

 

1. Är hela företaget certifierat enligt ISO 9001? Om inte, vilka delar är det? 

 

2. Har ni ett övergripande ledningssystem (där ISO-kriterierna är uppfyllda) som styr 

verksamheten? 

 

3. Om ja: 

Har alla tillgång till hela systemet, eller är det uppdelat beroende på vilka 

befogenheter man har? 

 

4. Vem uppdaterar förändringar? Finns lokala ansvariga? (Eller är det kvalitetsansvarig i 

Linköping som för in alla förändringar i själva systemet?) 

 

5. Hur vet man att uppdateringar gjorts i de olika processerna, det vill säga att 

förändringar gjorts? 

 

6. Arbetar man efter anvisningar i systemet (det vill säga kollas processerna mot 

ledningssystemet), eller arbetar man på rutin? 

 

7. Om rutin: 

Hur säkerställer man att hänsyn tas till eventuella förändringar? 

 

8. Är det Lovisa som tar emot alla avvikelserapporter?  

 

9. Vem rapporterar avvikelserapporter? (Alla, eller någon ansvarig på varje ort?) 

 

  



 
 

35 
 

Bilaga 3 - Intervjufrågor till övriga medarbetare 

 

1. Vad upplever du är viktigast med att företaget är certifierat enligt ISO 9001? 

 

2. Känner du dig säker på att du i dina arbetsuppgifter alltid uppfyller de krav som ställs 

enligt ledningssystemet, det vill säga att alla eventuella förändringar efterföljs? (Till 

exempel att samordningen mellan olika processer stämmer överens.) 

 

3. Vilka fördelar upplever du med att arbeta enligt ett ledningssystem som är certifierat 

enligt ISO 9001? 

 

4. Vilka nackdelar upplever du med att arbeta enligt ett ledningssystem som är certifierat 

enligt ISO 9001? 

 

5. Tycker du att det är lätt att arbeta efter dessa styrda rutiner? 

 

 


