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FÖRORD  

Detta examensarbete har utförts som det avslutande momentet på utbildningen, 
Maskiningenjörsprogrammet - Produktionsutveckling 180 hp på Högskolan i 
Halmstad. Examensarbetet omfattar 15 HP och utfördes under vårterminen 2016 av 
Anton Lundblad och Calle Kurvinen i samarbete med Axelent Engineering AB. 
Författarna fick i uppgift att ta fram de gap som fanns mellan Axelent Engineering 
AB:s ledningssystem och de krav som ställs i standarden “Ledningssystem för 
kvalitet (ISO 9001:2015).”  

Vi vill tacka företaget  Axelent Engineering AB i Gislaved för som gjort det möjligt 
att genomföra detta examensarbete. Vi vill även rikta ett stort tack till våran 
arbetsgivare samt handledare hos Axelent Engineering AB, Mirko Miljevic som 
hjälpt oss mycket under arbetets gång. Även stort tack till Aron Chibba som varit 
våran handledare från Högskolan i Halmstad som hjälpt oss mycket då arbetet haft 
sina motgångar.   
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SAMMANFATTNING  

Rapporten presenterar resultatet av ett examensarbete utfört vid Högskolan i 
Halmstad och omfattar 15 HP. Examensarbetet har gjorts i  samarbete med Axelent 
Engineering AB, ett företag som utvecklar och tillverkar kompletta 
automationslösningar för tillverkningsindustrin, organisationen är även 
återförsäljare av PLM system samt har en liten detaljtillverkning.  

Axelent Engineering AB har idag ett ledningssystem som de kallar 
“Verksamhetshandbok” som följs och utvecklas då de känner behov för 
förbättringar. I och med den nya revisionen av standarden ISO 9001 (oktober 2015), 
där dokumentationskraven inte är lika omfattande som  de gamla revisionerna, är 
nu Axelent Engineering AB intresserade av att utveckla sitt befintliga 
ledningssystem och möjliggöra en framtida certifiering vilket utgav grunden för 
detta arbete. Arbetet avgränsades till att undersöka vilket gap som finns mellan 
dagens ledningssystem och de kvar som ISO 9001:2015 ställer.   

Arbetet har bedrivits i form av kvalitativa studier i form av möten och intervjuer 
tillsammans med en medarbetare hos Axelent Engineering AB för att få djupare 
inblick av organisationen. Författarna fick även ta del av dokumenten som ingår i 
kvalitetsledningssystemet som finns idag. Resultatet visar på hur väl 
organisationens kvalitetsledningssystem harmoniserar med de krav som ISO 
9001:2015 ställer.   

Slutsatserna av rapporten redovisar hur författarna anser att Axelent Engineering 
AB bör gå vidare i sitt arbete för att närma sig en certifiering mot ISO 9001:2015.   
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ABSTRACT  

This paper presents the results of a thesis done at Halmstad University and includes 

15 hp. The work has been done in s collaboration with Axelent Engineering AB, a 

company that develops and produces complete automation solutions for the 

manufacturing industry, the organization is also a reseller of PLM systems and has 

a small detail manufacturing department.  

Axelent Engineering AB that currently has a management system which they call 
"Verksamhetshandboken" which is followed and developed when they feel the need 
for improvement. With the new revision of the ISO 9001 (October 2015), where 
documentation requirements are not as extensive as the old revisions, is now 
Axelent Engineering AB is interested in developing its existing management 
system and enable a future certification, which gave basis for this work. The work 
was limited to examining which gap that exists between today's management 
system and they requirements as ISO 9001: 2015 sets.  

The method that constitutes the work time has consisted of meetings and interviews 
with a member of the highest management at Axelent Engineering AB to gain 
deeper insight of the organization. The authors also learned of the documents 
included in the quality management system available today. The result shows how 
well the organization's quality management system harmonizes with the 
requirements of ISO 9001: 2015 sets.  

The conclusions of the report describe how the authors believe that Axelent 
Engineering AB should go further with the work efforts to move closer to a 
certification to ISO 9001: 2015.  
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KAPITEL 1 INTRODUKTION    

I detta inledande avsnitt presenteras bakgrund, företag, syfte, mål och 
problemdefinition med tillhörande avgränsningar.   

1.1 Bakgrund  

Sedan 80-talet har intresset för kvalitetsledningssystem baserade på ISO 9000 
standarden haft en kontinuerlig tillväxt och det finns idag ca 6000 certifierade 
företag i Sverige (swedac.se, 2016). Sträcker man sig utanför Europa och tittar på 
världsbilden fanns det 2014 över en miljon certifierade företag i 170 länder. (ISO, 
2016) Konkret innebär ett ledningssystem att man ger ledningen möjlighet att 
effektivisera och systematisera arbetet i en organisation men samtidigt ge möjlighet 
för en långsiktig överlevnad (Piper & Carty, 2008).    

ISO 9000:2015 serien består av ett flertal dokument,   

ISO 9000:2015 – Anger grunderna. Principer och terminologi   

ISO 9001:2015 – Ledningssystem för kvalitet och innehåller kraven.    

ISO 9004:2015 – Som ej har publicerats ännu. Ledning av en organisation för 
hållbar framgång, en modell baserad på kvalitetsledning.   

Efter revisionen av standarden år 2000 baseras den idag på en process-modell och 
ett ständigt förbättringsarbete av alla aktiviteter som påverkar kundens krav, det vill 
säga inte bara produkten, dessa skall kartläggas, förstås, styras och granskas.  I den 
senaste revision ISO 9001:2015 är en något förenklad version och man lägger fokus 
på ledarskaps processer, riskhantering och kopplingen av intressenters påverkan på 
externa och interna faktorer.    

Organisationer som idag är certifierade mot den tidigare revisionen, ISO 9001:2008 
har en tre års period på sig att bemöta de nya kraven, uppfyller man ej detta inom 
tidsramen blir följden att man tappar sin certifiering. 
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1.2 Företagspresentation  

Axelent Engineering startade 1972 under namnet Hestra Mekaniska, vid uppstarten 
tillverkade Hestra Mekaniska specialmaskiner för den närliggande industrin i 
Gislaved. Tack vare sina unika lösningar på maskiner för en effektivare produktion 
blev Hestra Mekaniska snabbt ett välkänt företag inom specialtillverkning av 
maskiner.    

Hestra Mekaniska tillverkade en helt kundspecifik automationslösning för Axelent 
ABs nätpaneler, då såg Axelent AB potentialen i företagen vilket ledde till ett 
uppköp av Hestra Mekaniska som sedan blev Axelent Engineering. Istället för att 
tillverka specialbeställda maskiner började Axelent Engineering fokusera på att 
tillverka kompletta automationslösningar för kunder inom industrin.     

När verksamheten utvecklades och nya kompetenser tillkom startades ett samarbete 
med Dassault Systems vilket är ett världsledande företag inom PLM- 

styrningssystem. Detta tillförde att Axelent Engineering nu kan erbjuda några av de 
mest kraftfulla stöd inom PLM såsom CATIA, 3DVIA, DELMIA samt ENOVIA.   

I dagsläget är Axelent Engineering ej certifierade mot någon standard för 
ledningssystem. De har ett ledningssystem i form av en “Verksamhetshandbok” 
samt en “Projektmanual”. Utformningen av dessa har ej följt någon specifik mall 
eller struktur från någon standard då de tidigare inte haft intresset att certifiera sig. 
I och med den nya revisionen och dess struktur och nya krav, specifikt med mindre 
dokumentationskrav så är nu Axelent Engineering AB intresserade att tillämpa 
denna standard och slutligen bli certifierade.     

1.3 ISO  

International Organisation for Standardisation (ISO) är världsledande inom 
utveckling och utgivning av standarder. ISO är en icke-statlig organisation som 
består av nationella standardiseringsorgan med medlemmar i 161 olika länder. 
Varje land har ett standardorgan som representerar ISO för medlemslandet, 
(Swedish Standards Intitute (SIS) är Sveriges representant).  Privatpersoner eller 
företag kan ej bli medlemmar inom ISO utan endast tillämpa och certifiera sig mot 
de standarder som tas fram. Målet med de internationella standarder som tas fram 
är att skapa specifikationer för produkter, tjänster och system som säkerställer  
kvalitet, säkerhet och effektivitet för att underlätta internationell samt nationell 
handel. Utvecklingen av nya standarder bestäms inte av ISO, utan tas fram som svar 
på begäran av industrin eller andra intressenter såsom konsumentgrupper. (ISO, 
2016)  
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1.4 Syfte och mål 

Uppsatsens syfte är att utföra en GAP-analys mellan dagens organisation och 
kraven som ställs i ISO 9001:2015. Med utfallet vilka punkter man i dagsläget 
uppfyller och vilka som brister. Utfallet blir då en slutsats där författarna tar fram 
förslag på hur Axelent Engineering AB kan utveckla sitt befintliga ledningssystem 
så de mer harmoniserar med kraven som ställs i ISO 9001:2015.  

1.5 Problemdefinition  

Med den nya revisionen av standarden, ISO 9001:2015 och dess förändrade struktur 
med ett överlag sänkt dokumentationskrav, då den även mer anpassad till 
tjänsteproducerande företag anser man att det kanske ligger rätt i tiden att sträva 
mot en certifiering av sitt ledningssystem.   

1.6 Avgränsningar  

Inom ramarna för detta examensarbete ingår inte på något vis att implementera eller 
införa ett ledningssystem för kvalitet, utan projektet kan anses ligga som grund till 
det fortsatta arbetet mot en certifiering av sitt kvalitetsledningssystem. Projektet har 
även det tagit avstamp i det som i dagsläget finns kartlagt och dokumenterat.   
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KAPITEL 2 METOD 

Detta avsnitt behandlar hur examensarbetet har bedrivits, vilken typ av data som 
använts samt hur den samlats in och analyserats. Arbetsprocessen var iterativ vilket 
gav möjlighet att besvara frågeställningar som dök upp under arbetets gång genom 
att pendla fram och tillbaka. Arbetet baseras på dokumentanalyser, observationer 
och medarbetarsamtal hos uppdragsgivaren vilket ger rapporten en kvalitativ 
karaktär.  

2.1 Arbetsgång   

 

 

 

 

 

Det inledande steget i projektet gjordes under ett möte tillsammans med 
uppdragsgivaren och kontaktpersonen hos företaget. Detta för att skapa sig en 
uppfattning och bakgrund till projektet. Målet och syftet med planeringsfasen var 
att skapa en projektidé som sedan kunde mynna ut i ett syfte och mål.  

Nästa steg var att skapa sig en teoretisk bakgrund och val av metod. I samråd med 
handledaren utformades dokumentet som ligger till grund för GAP-analysen, ett 
Excel-ark som följer ISO 9001:2015 innehållsförteckning. Detta dokument följde 
sedan med genom hela arbetet. 

Under det tredje steget utav projektet genomfördes fältstudier för att samla in och 
fastställa nuläget inom organisationen. Då arbetet syftar till att analysera det 
nuvarande ledningssystemet, bedrevs en stor del av arbetet på plats hos företaget 
för att kunna komplettera med ytterliga data genom kvalitativa samtal och 
observationer. En annan stor del utav projektet var att analysera de dokument som 
finns tillgängliga i det implementerade ledningssystemet. 

Den fjärde fasen, resultat omfattar en trianguleringsanalys av erhållen primär- och 
sekundärdata. Syftet att hitta gapet mellan den aktuella prestationen och den 
potentiella. 

Det slutliga steget, omfattar en slutsats, förslag till fortsatt arbete samt en kritisk 
granskning utav rapporten.  

  

Planering Litteratur-

studie 

Fältstudier Analys 

Figur 2.1 – Illustration med symboliska pilar för den 

iterativa arbetsgången  
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2.3. Insamling av data 

Primärdata har samlats in med hjälp av två metoder,  observationer av det befintliga 
systemet som kompletterats av kvalitativa samtal som syftat till att få en djupare 
och bredare förståelse. Tillskillnad från de kvantitativa metoderna som ofta ger 
ämnar dra mer generella slutsatser. (Solvang & Holme, 1997). 

2.3. Forskningsansats 

Det finns tre sätt jämföra och relatera teori med empiri, induktiv, deduktiv eller 
abduktiv ansats. Det som skiljer den induktiva och deduktiva ansatsen åt är enligt 
Patel och Davidsson (2003) att den förstnämnda följer upptäckandets väg, man 
försöker knyta empiri till teori, medans den deduktiva ansatsen följer bevisandets 
väg och drar slutsatser från befintliga teorier.  

En abduktiv ansats, en kombination av induktiv och deduktiv, ger möjlighet att 
pendla mellan teori och empiri och låta förståelsen växa fram istället för att i vissa 
fall låsa sig. Delar av projektet har tagit en induktiv karaktär och delar en deduktiv 
vilket således ger projektet en abduktiv ansats.  

2.4. Litteraturstudie 

Då examensarbetet tog en abduktiv ansats har sekundärdata samlats in kontinuerligt 
under arbetets gång. Där den största delen utav litteraturen handlar om 
implementering och användandet utav ISO 9001:2015 och tidigare revisioner. Man 
har även nyttjat andra elektroniska dokument som handlar om reflektioner och det 
faktiska användandet av ett kvalitetsledningssystem som harmoniserar med 
standarden. Men även litteratur kring svårigheter vid implementering har 
förekommit.  

Böcker har hämtats genom Högskolebiblioteket och stadsbiblioteket. Artiklar och 
dokument har hämtats via Google Scholar, Libris och Summon Discoverytjänst. 
Sekundärdata hämtad genom dessa tjänster har validerats genom att jämföra med 
varandra.  

2.5. GAP-analys  

Ett verktyg som jämför aktuell prestation med den potentiella prestationen för att 
identifiera gapet och ge ett utfall som presenterar brister och möjligheter till 
förbättring.  
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2.6. Metoddiskussion 

En kvalitativ metod kombinerar i större eller mindre utsträckning fem tekniker, 
direkt observation, deltagande observation, informant- och respondentintervjuer 
och analys av källor. Syftet med en kvalitativ studie är att skapa närhet till enheterna 
i undersökningen, styrkan i kvalitativa studier ligger i att de visar på helhetsbilden 
vilket i sin tur leder till ett systemperspektiv.  

Vid en kvantitativ studie är undersökningen färdigstrukturerad redan i teori- och 
problemformuleringen, vilket gör bearbetningen utav insamlad data mycket enklare 
men man saknar flexibilitet som präglar en kvalitativ studie, där man under arbetets 
gång kan upptäcka att vissa frågeställningar glömts bort eller formulerats fel och 
kan rättas till. (Solvang & Holme, 1997). 

Iden att kombinera den kvalitativa studien med en kvantitativ enkät var något man 
övervägde under arbetsgång, men på grund av tidshorisonten valdes detta borta då 
analysen av enkäten kräver mycket arbete och medför en risk att den insamlade 
datan från den kvantitativa metoden blir svår att jämföra med de kvalitativa. 
(Solvang & Holme, 1997). Valet av en abduktiv ansats gav möjligheten att röra sig 
mellan empiri och teori vilket ansågs lämpligt för att kunna besvara de 
frågeställningar som under arbetets gång dök upp.  

Observationsarbetet bedrevs öppet och medarbetarna visste om författarnas roll då 
de fungerade både som studerade och uppdragsgivare. Då kontaktpersonen i 
organisationen var tillmötesgående och gav möjligheten att ställa enkla likt mer 
komplicerade frågor löpande nyttjades detta. Författarna antog en ”lärlingsroll” och 
fick således en mycket god insikt i organisationen. 

De kvalitativa metoderna kompletterades med dokumentanalys och organisering 
utav den dokumentation som finns tillgänglig till det i dagsläget implementerade 
ledningssystemet och dessa behandlades som primärdata och fakta, några mindre 
justeringar i samråd med kontaktpersonen gjordes. 

För att koppla samman resultatet från de kvalitativa metoderna och få ett utfall i 
form av nuläget hamnade man i slut skedet i datatriangulering, vilket innebär att 
man tar och jämför data från ett antal olika källor, i författarnas fall från empiri, 
observationer och insamlad sekundär- och primärdata. Resultatet från 
trianguleringen, nuläget, blev grunden till GAP-analysen. 

Vidare tog man byggde vidare på det framtagna Excel-arket och ställde upp 
huruvida nuläget uppfyller kraven som ställs i ISO 9001:2015.  
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KAPITEL 3 TEROETISK REFERENSRAM   

3.1 Definitioner av kvalitet 

Begreppet kvalitet användes redan under antiken och kommer från det latinska 
ordet “qualitas” som betyder “beskaffenhet” (Bergman, 1974). Men ordet kvalitet 
har fått många olika definitioner. En definition lyder “quality should be aimed at 
the needs of the customer, present and future” av Edwards Deming där han lägger 
mycket vikt på kundfokus, inte bara nuvarande kunder utan även framtida kunder 
och deras behov och förväntningar (Deming, 1986). En annan välkänd definition är 
amerikanen, Joseph Jurans uttalande som lyder “fitness for use”, vilket betyder 
“lämplighet för sin användning” (Juran, 1951).   

Bergman och Klefsjös (2012) definition av kvalitet lyder “kvaliteten på en produkt 
är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar”. Där de menar att för att uppfylla kvalitet kan inte produkten eller 
tjänsten endast uppfylla de krav som kunderna har, utan också överträffa dessa. För 
att uppfylla kvalitet ska man ständigt sträva efter, och överraska kunderna positivt 
genom att ta fram innovativa lösningar som kunderna inte förväntat sig.   

Standarden SS-EN ISO 9000:2015 menar på att organisationer som fokuserar på 
kvalitet främjar en kultur som ständigt uppfyller förväntningar och behov hos 
kunder och relevanta intressenter. Produkten eller tjänsten som organisationen 
erbjuder uppfyller inte kvalitet genom att endast ha  den funktion och prestanda 
som kunden kräver, utan också det upplevda värde och nyttan produkten eller 
tjänsten har för kunden (ISO 9000:2015).  

3.2 Organisationsteori   

3.2.1 Vision  

Innan man tar steget för att utforma sin strategi behöver man en stöttepelare i form 
av en vision som tydliggör vart organisationen strävar och i den mån det går när 
man skall nå dit. En viktig del när man utformar sin vision är att inse att det största 
hindret ofta kan vara vikten av att man slarvar med att kommunicera ut den i 
organisationen. Vid utformningen av sin vision bör man tänka på att den skall få 
med medarbetarna att tänka nytt och stort och bör därför uppfylla vissa regler, 
visualiserbar, önskvärd, tydlig, flexibel, kommunicerbar, stabil (Bellgran & 
Säfsten, 2012).  

En viktig uppgift för varje enskild organisation är att skapa en gemensam 
framtidsbild, en vision för organisationen (Bergman & Klefsjö, 2012). För att nå 
sin vision bör man identifiera framgångsfaktorer vilket innefattar saker som är 
viktiga att utveckla och för att sedan sätta mål på dessa. Vid utformningen av målen 
är det viktigt att dessa är mätbara och tydliga. (Bellgran & Säfsten, 2012).   
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3.2.2 Strategiskt tänkande  

För en organisation som existerar idag i ett samhälle under konstant förändring är 
det viktigt att utveckla ett sätt att både tänka kortsiktigt och långsiktigt, där av 
klargöra sin roll i samhället. Svarar man på frågan ”Varför finns vi till?” kokar det 
ner i en verksamhetsidé eller en affärsidé. Syftet är alltså att skapa förståelse för 
varför man existerar och vad man vill åstadkomma. (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Sedan början av 1900-talet har man ansett produktion och strategi som oförenliga, 
där man betraktat produktionen ur ett kortsiktigt perspektiv och strategi ur ett 
långsiktigt. (Bellgran & Säfsten, 2012). Den strategiska inriktningen för en 
organisation är en kedja aktiviteter för att uppnå framtida mål man ställt upp.  

Planeringen av sin strategiska riktning handlar till största del att fördela och nyttja 
de organisatoriska resurser man besitter. Men samtidigt när man planerar sin 
strategi är det viktigt att förstå att besluten som tas måste vara faktabaserade, då de 
flesta beslut bemöts med konsekvenser från de drabbade intressenterna, Piper & 
Carty (2004) ger exempel som myndigheter, kunder och leverantörer.   

En framtagen strategi fungerar som ett underlag och påvisar mål och 
handlingsplaner för hur man skall uppnå dessa. Arbetet för att nå uppsatta mål 
består av att man vidtar olika åtgärder eller aktiviteter, den plan som beskriver dessa 
kallas strategi.  

På grund av svårigheterna att se framtiden, blir det ofta inte den planerade strategin 
som blir den verkliga strategin (Dobson, Starkey & Richards, 2004).  

Inom området strategi nämns det tre huvudperspektiv, den första likställer strategi 
med planering, den andra betonar ledarskapsprocesserna och det tredje som 
utvecklats ur de två andra kombinerar delar från båda de första nämnda 
perspektiven, Strategic Management.  

Dobson, Starkey & Richards (2004) beskriver det första perspektivet som en 
riktningsbestämmare genom information, analyser och ledningens reflektioner över 
det arbetet, även kallat en top-down strategi där utvecklarna inte åtar sig arbetet av 
genomförandet. Det andra perspektivet betonar tyngden av att implementera ett 
ledningssystem med förståelse för att möjligheterna att svara på en miljö som är 
förutsägbar och relativt okänd inte går att planera. Det tredje perspektivet som 
uppkommit ur de två andra anser att det inte finns någon ”bästa” strategi, utan i en 
stabil omgivning kan det fungerar att planera, men medans i en ostabil omgivning 
gäller det att vara flexibel och kunna reagera snabbt (Dobson, Starkey & Richards, 
2004).  
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3.2.3 Lönsamhet genom kvalitet  

Kvalitetsarbeten har under lång tid varit något som organisationer satsat på för att 
bli mer lönsamma. Under 80- talet var använda många organisationer verktyg som 
härstammar från Japan, såsom Just-In-Time (JIT), Kaizen kvalitetscirklar m.m. Vid 
början av 90- talet kom det stora intresset hos organisationer att certifiera sig mot 
ISO 9000 för att säkerställa kvalitet (Sörqvist, 2004).   

Det finns mycket forskning om att lönsamhet och kvalitet har ett stort samband. Om 
en organisation har bristande kvalitet kan dessa kostnader bli enorma. Kvalitet 
påverkar organisationer ekonomisk på olika sätt, hur de väljer att nyttja sina 
tillgångar, kostnader för både de produkter och tjänster som produceras och även 
möjligheterna att öka sina intäkter har starka kopplingar till organisationens 
kvalitetsnivå. ( Sörqvist, 2004).   

Organisationer väljer ofta att göra kostnadsnedskärningar då kraven på lönsamhet 
ökar, detta har i många fall resulterat i att värdeskapande kostnader också medföljer 
då kunderna också blir lidande. De Sörqvist istället förslår att organisationer skall 
göra är att investera mer tid och pengar i att systematiskt arbeta med förbättringar. 
Genom att arbeta med att ständigt förbättra organisationer och dess tillgångar 
kommer kostnaderna sjunka, detta resonemang illustreras i figur 1.  

  

Figur 3.1. Genom att investera i förbättringsarbete sjunker verksamhetens icke 

värdeskapande kostnader oh därmed även verksamhetens totala kostnader 

(Figur tagen ur Sörqvist, 2004) 
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3.3 ISO 9001:2015 och dess byggstenar 

3.3.1 Introduktion ISO 9001:2015  

ISO 9001 är en standard som ställer krav på ledningssystemet hos företag eller 
organisationer, dvs de system som organisationer ställer upp som ramverk för att 
styra och leda verksamheten i rätt riktning. Standarden baseras på sju 
grundläggande principer, kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang,  
processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.   

Utifrån dessa sju principer skapar ISO 9001 ett ramverk som kan implementeras i 
företag och organisationer för att säkerställa att dess kvalitetsledningssystem följer 
hög internationell standard. (SIS,2016)   

Kvalitetsledningssystemet som ISO 9001 utgör är skapad med syfte att hjälpa 
organisationer att realisera sina mål och ständigt kunna erbjuda produkter och 
tjänster som uppfyller kundkraven, vilket skall underlätta möjligheten att öka 
kundtillfredsställelsen. Ett kvalitetsledningssystem innefattar aktiviteter med 
uppställda mål, genom ett processbaserat/orienterat tänk/arbetssätt där resurser och 
mål för dessa processer samt sammanverkan mellan processerna  identifieras 
möjliggör/underlättar för organisationer att uppnå de mål och krav som ställs av 
alla relevanta intressenter. Kvalitetsledningssystemet kommer även göra det 
möjligt för högsta ledningen att tillhandahålla/använda sina resurser på ett optimalt 
sätt och underlättar identifieringen av icke avsedda resultat på produkter och 
tjänster där åtgärder bör vidtas. (ISO:9000)   

I ISO:9001:2015 tillämpas processinriktning som är baserat på PDCA-cykeln 
(Plan-Do-Check-Act) och riskbaserat tänkande. Genom att ställa upp sina processer 
enligt PDCA-cykeln säkerställer organisationen om att processen har de resurser 
samt ledning som är lämplig för avsedda mål och hjälper till att identifiera 
förbättringsmöjligheter. Möjligheten att identifiera faktorer som gör att processer 
eller ledningssystemet avviker från det planerade resultatet blir möjligt, genom att 
använda sig av riskbaserat tänkande där förebyggande åtgärder kan planeras för att 
minimera de negativa effekterna som kan uppkomma vid en sådan situation. 
(ISO:9001:2015)  
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3.3.2 Processer  

Alla organisationer arbetar i form av processer oavsett om de är identifierade eller 
ej. Att identifiera processerna och dess sammankopplingar i en verksamhet innebär 
att organisationen lättare får en helhetsbild över de aktiviteter som sker. En process 
består av en eller flera typer av aktiviteter eller händelser som skall förädla en 
produkt eller tjänst. Verksamheter arbetar ständigt för att tillfredsställa sina kunder, 
processerna bör mål sättas för att uppfylla kunder och andra intressenters krav och 
önskningar på produkter eller tjänster. Det är även viktigt att hitta en balans mellan 
kunder och intressenters intresse på processerna och organisationens egna 
arbetsmetoder samt ta hänsyn till de resurser som kan tillhandahållas i dessa 
processer för att kunna få ett optimalt och önskvärt resultat. (Carlsson. G, Nilsson. 
2011, Processutveckling)   

En process består av aktiviteter och aktörer som utför aktiviteterna, för att det skall 
vara möjligt att utföra dessa aktiviteter tillgodoses processerna med resurser i den 
utsträckning som krävs för att aktiviteterna skall vara möjliga att utföras. Resurser 
kan bestå av lokaler, verktyg, material och aktörer som kan vara egna medarbetare 
eller annan arbetskraft. Resurser ses inte som någonting som ingår i processerna 
utan som en möjliggörare. Det är viktigt att processansvariga förmedlar/informerar 
aktörerna i processen om hela processens mål och inriktning samt de resurser som 
finns. Även om en aktörs aktivitet endast utgör en liten del i processen är det viktigt 
att hen förstår hela processen och innebörder av den aktivitet som hen utför. 
(Carsson. G, Nillson. 2011, Processutveckling)  

  

Figur 3.2 – Plan-Do-Check-Act-cykeln 
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ISO 9001:2015 struktur på hur processerna skall utformas visas i FIGUR“X”. 
Strukturen gör det enklare för organisationer att öka kundtillfredsställelsen genom 
att uppfylla kundernas krav. Förutsatt att organisationen förstår och hanterar 
samverkan mellan processerna i ett system, detta gör att organisationen lättare kan 
styra och förbättra förhållandena mellan processerna vilket kommer förbättra 
organisationens övergripande prestanda. Genom att sätta upp ett system med 
processernas sammankopplingar och använda sig av PDCA-cykeln med fokus på 
riskbaserat tänkande möjliggör organisationens goda förutsättningar för att uppnå 
mål samt förebygga oönskade resultat på ett effektivt sätt. (ISO 9001:2015)   

  

 

3.3.3 Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

Plan-Do-Check-Act modellen beskriver hur ett problemlösningsarbeta kan 
utformas i form av en cykelprocess, (se figur 2). De olika faserna i modellen kan 
variera något beroende på problem samt aktör som tillämpar cykeln. PDCA- cykeln 
används även frekvent i olika typer av förbättringsarbeten där en eller flera av 
faserna kan brytas ner i underliggande förbättringssteg.  

 

 

Figur 3.3 - Processutformning 
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Plan/Planera – I planeringsfasen har man som avsikt att identifiera problemet och 
hitta orsaken till att problemet uppstår för att möjliggöra någon åtgärd. Inom 
planeringsfasen kan metoder som brainstorming eller Ishikawdiagram användas. 
Man vill också åstadkomma någon form av planering för genomförandet av 
åtgärden som behöver göras för att eliminera problemet, fastställa vilka möjliga 
hinder och svårigheter som kan uppkomma med genomförandet och identifiera 
dom så åtgärder kan vidtas om dessa hinder/svårigheter uppkommer.  

Do/Göra – Här skall själva genomförandet av den planerade åtgärden göras. 
Vanligtvis använder man genomförandet i pilotform för att kunna utvärdera dess 
inverkan, i vissa fall görs det i full skala. I fasen är det viktigt att informera och 
utbilda de aktörer som skall genomföra förändringen för att underlätta att 
genomförandet får avsett resultat kan bli rättvist mätbar.  

Check – Efter åtgärderna har genomförts skall en uppföljning genomföras där 
resultatet av förändringen skall studeras. Praktiskt sker detta oftast i form av 
mätningar som sedan analyseras.  

Act – Utifrån de resultat som genomförandet ger utfall på så bör/ska eventuella 
korrigeringar och förbättringar på den förändring som genomförts. Om 
genomförandet görs i pilotform utgörs förbättringarna i bredare form där resultatet 
följs upp och utvärderas varefter informationen angående dessa förändringar 
kommuniceras och sprids till berörda aktörer.  

När alla dessa steg är genomförda börjar cykeln om på nytt. Målet är att ständigt 
kunna jobba mot förbättring med hjälp av cykelns utformning och ISO 9001:2015 
använder denna modell igenom hela processtänket där alla processer skall vara 
mätbara och på så sätt underlätta användningen av detta verktyg. (hela PDCA, Lars 
Sörqvist, Ständiga förbättringar, 2004)   

  

Figur 3.3 – PDCA-hjulet

Figur 3.4 - Ständiga förbättringar med PDCA 
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3.3.4 Riskbaserat tänkande och möjligheter 

I de tidigare utgåvorna har varit riskbaserat tänkande varit underförstått genom krav 
på planering, granskning och förbättring, då det är avgörande faktorer för att bygga 
upp ett verkningsfullt kvalitetsledningssystem. I den nya utgåvan av ISO 9001 har 
riskbaserat tänkande fått en egen rubriksättning så det skall återfinnas i alla 
processer och i hela kvalitetsledningssystemet. Med riskbaserat tänkande menas då 
att det exempelvis kan innebära att förebyggande åtgärder vidtas för att eliminera 
tänkbara avvikelser som kan inträffa. Det kan även innebära att man analyserar de 
avvikelser som inträffat och då tar åtgärder i den utsträckning som anses lämplig 
för att minska effekterna av avvikelsen om den riskerar att återkomma.  

Standarden ställer kraven på så vis att organisationen skall planera och vidta 
åtgärder för att hantera risker och möjligheter, genom att hantera både risker och 
möjligheter underlättas förbättra i själva kvalitetsledningssystemet, ger bättre 
förutsättningar till att uppnå bättre resultat och förebygger även att resultat med 
negativa effekter sker.  

 Möjligheter kan uppkomma ur situationer där gynnsamhet uppkommer utifrån att 
det avsedda resultatet uppnås, exempelvis att organisationen kan utveckla nya 
produkter och tjänster, minska mängden avfall, öka produktiviteten eller ha ett 
utbud som attraherar kunder. De tillhörande risker som finns när hanterandet av 
möjligheter bör också beaktas. En risk anses vara en verkan av osäkerhet och varje 
osäkerhet kan ha en positiv alternativt negativ inverkan. En positiv avvikelse som 
uppkommer som följd av en risk kan istället innebära en möjlighet som skall 
beaktas, men alla positiva effekter av en risk är inte en möjlighet vilket bör beaktas.  
(ISO 9001:2015, kap. 0.3.3)  

ISO 9001:2015 specificerar kraven inom riskbaserat tänkande för att organisationen 
skall vara medvetna om sina förutsättningar och bestämma de risker som finns och 
använda detta som underlag för planering. Genom att tillämpa riskbaserat tänkande 
när utformningen och införandet av de processer som kvalitetsledningssystemet 
kommer vara utformat av så kommer detta avgöra omfattningen av den 
dokumenterade informationen som krävs.  

Utformningen med riskbaserat tänkande som tillämpats i den nya standarden har 
möjliggjort en minskning på föreskrivande krav vilket istället ersatts av 
prestandabaserade krav. ISO 9001:2015 till skillnad från tidigare utgåvor har större 
flexibilitet då det gäller krav på processer, dokumenterad information och 
ansvarsområden inom organisationen. Ett viktigt ändamål med 
kvalitetsledningssystemet är att det skall fungera som ett förebyggande verktyg och 
därför har standarden inte något separat avsnitt om förebyggande åtgärder de det 
istället ersatts med riskbaserat tänkande som följer med i hela ISO 9001:2015.  
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Det finns inga formella metoder på hur organisationen skall hantera risker eller att 
riskhanteringsprocessen skall dokumenteras utan istället ger möjligheten för 
organisationen att själva utveckla eller använda mer omfattande metoder för 
riskhantering är vad som finns i denna standard, t.ex. genom att använda andra 
vägledande standarder. Risknivån för de processer som kvalitetsledningssystemet 
utformas av kan skilja då strävan skall vara att uppnå de mål som är bestämda, 
utifrån dessa förutsättningar avgöra då även organisationen själva utsträckningen 
av dokumentationen samt risknivån för tänkbara risker. (ISO 9001:2015, A.4)   
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KAPITEL 4 RESULTAT  

4.1 Nuläget övergripande 

Axelent Engineering AB har i dagsläget ett etablerat system som i den interna 
organisationen valts att kallas Verksamhetshandboken, till denna finns en viss 
kartläggning utav organisationen och dess ingående processer vilket innefattar 
enkla flödesscheman, där man i ett tidigare skede valt att dela upp organisationen i 
konstruktion, montage, sälj och leverans.  

Utöver dessa har man även en detaljtillverkning till företag i runt i kring för att inte 
låta maskinparken stå sysslolös. En annan del utav organisationen består utav 
säljande av tjänster och licenser, då man har ett samarbete med Dassault Systems.  

Den största delen arbete som finns gjort idag inom verksamheten har en direkt 
koppling till projekt och har mynnat ut i en projektmanual som även denna omfattas 
av Verksamhetshandboken som blivit standard och rutin för jobb som bedrivs i 
projektform.  

Systemet som finns implementerat idag bygger på en nätverksbaserad lösning, där 
man har en levande mappstruktur till varje projekt som kommer i en standardutgåva 
med tillhörande rutiner och blanketter. Bland dessa hittar man internt utvecklade 
verktyg för den egna organisationen som fyller syften som övervakning, mätning 
och granskning. Man kopplar även samman detta med affärssystemet ENOVIA för 
arkivering. En fördel denna typ av lösning drar med sig är att åtkomsten för 
projektdeltagarna blir en självklarhet och man behöver inte förlita sig på 
kommunikation för att ta del av det som eftersöks. En annan del blir arkivering som 
kommer gratis då man redan från början jobbar mot arkiveringsorganet.    

Till ett tillverkande likt ett tjänstesäljande företag hör ett flöde för 
avvikelsehantering. Det som finns inom organisationen idag är en rutin som 
omfattar aktiviteter och en ansvarig. Något att beakta är dokumentets giltighet och 
huruvida den stämmer in på dagens sätt att jobba, via intervju framgår det att denna 
rutin inte är något som används men som i någon utsträckning ligger till grund för 
hur avvikelsehanteringen går till idag. Rutinen är uppbyggd i sex steg, en avvikelse 
har inträffat, dokumentera, lämna avvikelsen till avdelningsansvarig, ansvaret 
hamnar sedan där och att genomföra analys, åtgärder och uppföljning. Men i samtal 
framgår det att det saknas rutiner för uppföljning och man är medveten om att en 
avvikelse som hänt en gång med sannolikhet kan hända igen.  
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4.1.1 Sälj  

I dagsläget jobbar man utefter projektmanualen, man mottar en förfrågan från kund 
som ofta kommit via ryktesvägen, en gammal kund eller befintlig kund som 
rekommenderat organisationen. Manualen är beskrivande och strukturerande och 
delas upp i ett antal steg. Man tar emot förfrågan och ett beslut huruvida projektet 
är relevant för organisationen. Anser man att det är något som skulle gynna båda 
parterna tar man det vidare. Man startar upp en ett projekt på verktyget, via det 
egenutvecklade verktyget som säkerhetsställer att alla tillhörande mappar och 
blanketter finns.  

Efterföljande blir att sätta ihop en budgetoffert, detta moment har standardiserats 
och blivit rutin, man har satt upp lägsta nivå för vad offerten skall innehålla. En 
preliminär kalkyl och leveranstid, layout, leveransförmåga, maskinsäkerhet och 
teknisk specifikation. Man har även tagit fram en rutin för riskanalys.  

Riskanalysens utformning har delats upp i två delar, ”Projekt” och ”Teknik”, man 
har en riskkälla och riskorsak. Man har subkategoriserat upp källorna som kunder, 
projekt/resurser och teknik, men även andra delar som projektledning. Medans 
orsakerna kan vara levande har man standardiserat ett antal, ex. som ny kund och 
leverantör, kravspecifikation eller geografisk placering. Dessa mäts på en skala 05 
genom sannolikhet och konsekvens, dvs sannolikhet 5 = stor risk och sannolikhet 
0 = ingen risk. Lika så för konsekvens 5 = allvarlig och 0 = försumbar. Skulle man 
summera dessa och få ett mätetal större än 10 mynnar det ut i en åtgärd, även detta 
dokument har en plats i mappstrukturen.  

När man inom verksamheten har tagit fram ett utkast till offerten tas denna vidare 
till kund, man startar upp ett samarbete och förhandling. Tidsplan osv kan komma 
att uppdateras. Anser kund att man erbjuder en tillfredställande lösning slutar det i 
en order och flyttas fram projekt-kedjan.  

4.1.2 Planering 

När projektet är accepterat och förhandlingarna om offerten är fastställda sitter 
ledningsgruppen tillsammans med de aktörer som kommer finnas med i projektet i 
ett projektplaneringsmöte. En projektledare utses som kommer att vara ansvaring 
över hela projektet, om detta är brådskande utses projektledare direkt av VD:n. 
Projektledarens ansvarsområden skall kvalitetssäkra att kraven på projektet 
fastställs och är överensstämmer med projektplanen som ständigt skall uppföljas så 
projektet håller tid och kostnadsmål. Rapportera projektstatus till 
projektplaneringmöte samt hålla kund och inblandade parter informerade och 
uppdaterade om projektets status.  

När projektgruppen bestämts hålls en projektgenomgång där projektgruppen 
informeras av säljaren om det sålda projektet. Projektgruppen/projektledaren 
använder sig av en checklista som fylls i under projektgenomgången där all 
information angående köpare, säljare, maskinskylt, leverans, affärshandlingar, 
teknisk information, maskinkapacitet samt vilka kontaktpersoner som finns hos 
köparna och adress där maskinen sedan skall levereras.  
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När projektgenomgången är genomförd görs en kontraktsgenomgång tillsammans 
med kund där säljare, projektledare samt konstruktörer deltar. När kontraktet är 
fastställt och alla medparter är överens om maskinens detaljerade specifikationer. 
Sedan definieras alla resurser som är krävs för att projektet skall vara möjligt att 
genomföra. Därefter görs en aktivitetsplan och läggs in i det totala 
planeringsschemat. När alla dessa steg är genomförda kommer uppstarten av 
projektet.  

4.1.3 El och mekanisk konstruktion  

När projektet är färdigplanerat och uppstarten har börjat är det första som skall 
utföras är den mekaniska konstruktionen samt den elkonstruktion som skall sitta i 
maskinen. För den mekaniska konstruktionen finns ett antal standarddokument som 
skal användas, konstruktionsgenomgång, Styr & reglerplan, bevakningslista, 
inköpslistor. Konstruktionen utformas så att den uppfyller kundönskemål på design 
och funktion. När den mekaniska konstruktionen samt den elkonstruktion som finns 
i maskinen är fastställt och alla rörliga delar är testade så inga kollisioner sker.  

De komponenter som skall tillverkas i verkstaden fastställs i ett dokument där status 
från konstruktionsavdelningen i vilket färdighetsstadie komponenten befinner sig 
är tydligt markerat, när dessa är färdigställda och alla mått finns på komponenterna 
och status ”färdig” kan de börja tillverka detaljerna i verkstaden.  

De komponenter som ej kan tillverkas i verkstaden samt de motorer som skall ingå 
i maskinen läggs till i en inköpslista. Utifrån vilken ordning som de skall monteras 
på maskinen beställs de motorer samt komponenter som krävs för att 
monteringsprocessen skall starta. Även de delkomponenter som skall ingå i 
maskinen köps in och de elskåp som kommer att finnas med i 
maskinparken/maskinen tillverkas så de kan sättas in.    

4.1.4 Tillverkning och montering 

Det finns i dagsläget två huvudsyften för tillverkningsprocessen, den mindre delen 
där man kör maskinparken i syfte att inte stå sysslolös och den delen som omfattas 
av projektmanualen.  

För att operatörerna för maskinerna ska veta vilka detaljer, hur många och vad som 
behöver tillverkas till pågående projekt har man utformat ett internt styrdokument 
för tillverkning. Uppbyggnaden är simpel och man anser att i den utsträckningen 
det behövs fyller syftet. Det är ett nätverksbaserat dokument där man i realtid får 
uppdateringar för detaljer som ändrats, behöver tillverkas och vilka som faktiskt 
har tillverkats. Enkla färgkodningar osv.  

Maskinoperatörerna medverkar och involveras i den utsträckning som anses rimlig 
i pågående projekt, vilket betyder att det förs en direkt dialog mellan säljare, 
konstruktör och operatör på en dagligbasis.  



19 

 

4.2 Resultat gap  

I detta kapitel kommer GAP-analysen presenteras och kommentarer varför och 
vilka krav som kan anses uppfyllda eller ej. Man har för enkelhetens skull valt att 
följa ISO 9001:2015 upplägg då detta även följer den strukturen i det framtagna 
dokumentet där arbetsinsatsen estimerats.    

4.2.1 Övergripande gap dagens organisation   

Dagens organisation bygger på systemet man internt valt att kalla 
"Verkstadshandboken" vilken omfattar hela organisationen. Under denna finns det 
en kartläggning gjort och man har delat upp organisationen i 7 processer och satt 
upp korrelationer mellan dessa enligt [bild]. Huruvida man har valt att komplettera 
handboken med en "Projektmanual" då organisationens kärnverksamhet är arbete 
som bedrivs i projekt.    

Det underliggande systemet för projektmanualen är i mycket större utsträckning 
definierad och systematiserad, detta rent process-mässigt och tillhörande styrning 
av dokument och utformningen hur arbete skall bedrivas. Till undersystemet har 
man tagit fram interna verktyg för styrning, planering och hantering.    

Ur organisationens perspektiv kan man anse att projektmanualen är en process i sig 
och är en så kallad kund-till-kund perspektiv, där insatsen är direkta kundkrav och 
processens syfte är att förädla dessa, men processen engagerar hela organisationen.    

4.2.2 Avsnitt 4. Organisationens förutsättningar 

Detta avsnitt tar med sig två dokumentkrav, kvalitetsledningssystemets omfattning 
och dokumenterad information som i någon form kan ge och skapa förtroende för 
att de ingående processerna i systemet utförs som planerat. Inom organisationen 
idag jobbar man i första hand efter undersystemet "Projektmanualen". Utfallet i 
slutet av ett genomfört projekt är en slutrapport som behandlar om man följt 
systematiken och har man gjort avvikelser dokumenteras även detta. Något som 
saknas som ett avslutande steg är dock en systematik för analysera avvikelsen bör 
påverka systemets utformning.   

 I dagens organisation finns det tre fokusområden, tjänster, detaljtillverkning och 
arbeten som bedrivs i projektform. Kärnverksamheten ligger i den sistnämnda 
vilket har lett till dagens ledningssystem som organisationen valt att kalla 
Verkstadshandboken i stor utsträckning saknar kartläggning över processerna 
utöver de som ingår i denna. Något som det dock finns kartlagt och definierat ett är 
en ingående process i det nuvarande systemet, Projektmanualen.    

Standarden ger utrymme för att dela upp sin organisation i fokusområden, vilket är 
en möjlighet i dagsläget, och fortsätta på det påbörjade nätverksbaserade 
ledningssystemet.   
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Avsnitt fyra behandlar även intressenters och dess behov, det finns huruvida inget 
dokumentkrav för att påvisa hur man går tillväga men det krävs, förslagsvis jobbar 
man med riskanalyser där resultatet blir ett bevis på att man faktiskt har haft dessa 
i åtanke. Detta finns det inget underlag för i dagsläget.   

4.2.3 Avsnitt 5. Ledarskap 

De ledningssystem som finns idag “Verksamhetshandboken” uppdateras ständigt 
på så vis som anses göra förbättringar. Alla inom organisationen får presentera 
förslag på hur ledningssystemet kan förbättras då någon från högsta ledningen 
bestämmer om det är behövligt. Högsta ledningen visar tydligt ansvar att de 
ledningssystem som finns idag skall förbättras då de ständigt uppdateras för att 
främja ett förbättrande, dock saknar organisationen helt de processtänk som ISO 
9001:2015 innehåller. Standarden främjar en struktur som input, output och 
mätbara resultat samt med ett riskbaserat tänkande skall finnas för alla processer 
samt dess samverkan. För att kapitel 5 ska kunna uppfyllas måste det processtänk 
som standarden kräver implementeras och högsta ledningen måste ta ansvar för att 
detta görs samt att de ledningssystem som finns idag utvecklas till att bli de 
kvalitetsledningssystem som ISO 9001:2015 kräver med alla ingående delar.  

 Organisationen arbetar i sin kärnprocess på projektform där nya projekt nästan 
alltid innebär nya kunder. Högst ledningen visar tydligt ledarskap när det kommer 
till att kundkraven fastställs och att de förstås av hela projektgruppen samt att de 
arbetar för att förbättra kundtillfredsställelsen då de ständigt konsulterar med både 
kund och projektgrupp för att säkerställa att kraven är uppfyllda och att kunderna 
hålls nöjda. Dock måste de tydligare visa hur risker och möjligheter skall bedömas 
och säkerställa att detta görs då dessa kan påverka kundkraven.    

I dagsläget finns det ingen uttalat kvalitetspolicy hos organisationen dock finns det 
något som liknar en kvalitetspolicy, “02.15 Policy- ansvar och befogenheter” där 
organisationen definierar att de strävar efter att vara kvalitet mer än vad de skall 
göra kvalitet. Den tar även upp att de alltid skall sträva efter att gärna överträffa 
likväl interna som externa kunder genom att uppfylla deras krav och lite till. Samt 
att varje enhet och individ är ansvariga över att kvalitetskraven uppfylls och att de 
även skall sträva efter att underlätta för nästkommande arbetsprocess. Även att 
ingen har befogenheten att skicka vidare en avvikande produkt eller tjänst till 
nästkommande process utan att konsultera med sin närmsta chef för att kvaliteten 
skall upprätthållas.   

Detta dokument är en bra start på vad som skulle kunna uttalas som en 
kvalitetspolicy. Dock behöver den ta upp och stödja dess strategiska inriktning samt 
åtagande att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet och säkerställa att denna 
ses som organisationens kvalitetspolicy. Ledningen måste även säkerställa att 
kvalitetspolicyn är uttalar inom organisationen och även är åtkomlig för intressenter 
i den utsträckning de anser vara nödvändig.    

  



21 

 

Eftersom organisationen saknar de processtänk samt inte har ett komplett 
kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001:2015 kan inte heller 
högsta ledningen säkerställa att ansvar och befogenheter är tilldelade för att detta 
skall följas och ständigt förbättras.    

4.2.4 Avsnitt 6. Planering 

Eftersom den nuvarande organisationen inte är strukturerad eller kartlagd finns det 
ingen systematik för hantering utav risker och möjligheter vilket ger utfallet att 6.1 
inte är uppfylld.   

Standarden ger utrymme för tolkning för upprättandet av sina kvalitetsmål, hur man 
väljer att göra måste gå att påvisa. Utformningen av det nuvarande systemet gör det 
möjligt för organisationen att ställa upp dessa mål för de relevanta funktionerna 
beroende på kraven som ställs från kund och de rent teknologiska begränsningarna.   

Då dagens kärnverksamhet är projekt har även det blivit ett fokusområde där man 
har utvecklat in-house verktyg för övervakning, kommunicering och hantering utav 
kundkrav. Arbetsgången finns dokumenterad och efterlevs i största utsträckning 
framgår det vid intervju. En god struktur vid projektarbete. Man har även en nära 
kundkontakt, där man involverar medarbetare från alla delar utav organisationen, 
sälj, konstruktion och tillverkning. För att säkerställa och följa upp hur väl 
projektmanualen fungerar tas detta upp som ett moment i slutet av ett projekt i form 
av en slutrapport.   

Det finns idag inget strukturerat arbetssätt för uppdateringen utav det befintliga 
systemet. Man har heller inte något arbetssätt för att hantera omvärldens risker.    

4.2.5 Avsnitt 7. Stöd 

I avsnittet “Stöd” tas kraven på de resurser som organisationen skall tillgodoses 
med för att kunna utföra sina processer och aktiviteter på planerat sätt. Resurser kan 
vara personal, infrastruktur, möjlighet till spårbara mätningar, kompetens, 
medvetenhet samt dokumenterad information. Utformningen av de resurser som 
organisationen anser vara tillräcklig ska kunna stödjas till att vara tillräcklig för att 
önskade resultat och krav skall uppfyllas.   

För att uppnå kraven i kapitel 7 “Stöd” måste organisationen fastställa vilka 
resurser som krävs för att kvalitetsledningssystemet skall vara möjligt att 
genomföra och ständigt förbättra. De ledningssystem som finns idag är inte 
komplett, men organisationen tillgodoser de i den utsträckning som anses vara 
nödvändigt för att uppnå de kundkrav som ställs. Vid uppstart av projekt 
riskanalysernas de förslag från kund där de tar hänsyn till om de är tillgodosedda 
med de resurser som krävs i form av infrastruktur och personal. De definierar även 
vad som behöver köpas in från leverantörer för att det skall vara genomförbart. Om 
projektet är för stort, kräver teknik eller kompetens som organisationen inte  
innesittare avslås projektet då de inte är genomförbart.   
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Som tidigare nämnt faller många krav på att organisationen inte infört de 
processinriktade ledningssystem som ISO 9001:2015 kräver. De tillgodoser 
organisationen med de resurser som anses vara nödvändigt för att utföra helheten i 
projekten. Men för att kunna motivera de krav som ställs i kapitel 7 krävs det att  
organisationen identifierar och fastställer de mål organisationen har på dess 
processer. Även för att kunna göra dessa mätbara behöver mål fastställas, 
mätningen skall även dokumenteras som underlag i den utsträckning som dem anser 
vara lämplig för att vara pålitlig.   

Organisationen uppfyller kraven som ställs på nyskapande och uppdatering av ny 
dokumentation där de har ett standardiserat arbetssätt som säkerställer att detta görs 
på en organiserat sätt där alla kraven uppfylls.   

4.2.6 Avsnitt 8. Verksamhet 

Konstruktion är en av de största och viktigaste delarna för organisationen, även 
detta är ett så kallat kund-till-kund perspektiv vilket betyder att insatsen är direkta 
kundkrav där dessa förädlas till en produkt. Det som finns i dagsläget är en 
övergripande inblick där processen både ligger utan- och innanför 
projektmanualen. Kartläggningen som finns idag är en kombination utav alla 
processer som omfattas utav projektmanualen, det vill säga att konstruktion och 
tillverkning lyder under samma styrande dokument som resterande.    

Man bygger upp en mappstruktur som har några interna kravdokument som en 
projektdagbok, en aktivitetsplan. Då konstruktionen bedrivs i projektform är både 
sälj, planering, konstruktion och kund involverade. Vilket leder till att krav som 
ställs på produkten förhandlas i förväg tillsammans med ett utkast på layout redan 
i offert-stadiet av processen. För att under projektets gång kunna mäta hur långt 
man har kommit nyttjar man sig utav aktivitetslistan där man från start gör en 
uppskattning på hur lång tid de ingående processerna i kedjan kommer ta.    

Något som saknas är hanteringen utav externa processer och hanteringen utav 
dessa. Det finns i dagsläget inget beskrivet kring hur man går tillväga och det faller 
i projektmanualen på tillverkningsprocessen att sköta inköp utav    

Den delen som omfattas utav projektmanualen lyder under samma styrande 
dokument som resterande processer, nämligen en aktivitetslista, brevlista, 
dokumentframtaget för riskanalys.    

Vad gäller frisläppning av produkter på marknaden finns det idag en rutin för hur 
detta fungerar. CE-märkning finns det en rutin för med.   
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4.2.7 Avsnitt 9. Utvärdering av prestanda  

Det näst sista avsnittet tar med sig tre dokumentkrav, bestämning av och i vilken 
utsträckning man anser sig behöva mäta, upprättandet av ett revisionsprogram och 
resultatet från ledningens genomgång.    

Inom organisationen finns det en systematik att vi internt samla in mätdata, både 
processmässiga och tekniska avvikelse. Men man har även satt i rutin att samla in 
personliga erfarenheter från medarbetare som varit i kontakt engagerade i ett 
uppdrag. Huruvida det saknas underlag att detta omfattar hela organisationen utan 
enda stället där detta är praxis är vid avslut av ett projekt. Likt det andra saknas det 
en systematik för både små och stora förbättringar.    

4.2.8 Avsnitt 10. Förbättringar   

Det avslutande avsnittet i standarden tar med sig ett dokumentkrav, bevarandet av 
avvikelser och korrigerande åtgärder. Det finns i dagsläget en gammal rutin för hur 
avvikelser skall hanteras men denna skiljer sig från verkligheten, då det finns ett 
pågående arbete inom organisationen att standardisera hantering utav avvikelser 
som har en direkt koppling till det implementerade PDM systemet. Tanken är att 
man skall koppla direkta avvikelser till framtagna detaljer eller produkter, där man 
utser en ansvarig som får ta det vidare och vidta lämpliga åtgärder för att i slutet av 
processen "släcka" den.    

Likt de andra processerna och det övergripande ledningssystemet saknas det en 
systematik för hantering och underlag för hur förbättringsarbetet bedrivs.   
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4.2.9 Övergripande GAP   

Inom organisationen finns det ett processtänk och en del av dokumentationen redan 
framtagen. Att anpassa det ramverk som utges av ISO 9001:2015 kräver en del 
förändringar och att man bygger upp en ny struktur.  En mer entydig och klarare 
bild utav ledningsprocesserna och underlag för att man faktiskt är engagerad i sitt 
ledningssystem. Det system som finns uppbyggt idag är trots allt uppbyggt efter 
organisationens egna erfarenheter och krav och man har aldrig strävat mot ett 
ledningssystem för kvalitet som harmoniserar med ISO 9001:2015.    

Utgår man från ett PDCA-tänk, plan, do, check, act skall detta omfatta även 
systemet, detta görs outtalat vid uppstarten av varje projekt tillsammans med en 
riskanalys men då gäller i stor utsträckning produkten och resultaten av dessa 
genomgångar    

Utöver det undersystem man framtagit för kärnverksamheten bör saknas det 
struktur för hur processerna fungerar när de inte omfattas utav denna.    

En av de stora bristerna man ser idag är arbete med uppföljning och arbetet med 
både små och stora förbättringar, då det i dagsläget inte finns något systematiskt 
arbete. ISO 9001:2015 ställer krav på att organisationen ska vara medveten om 
omvärlden och dess inverkan på ledningssystemet, för att komma tillrätta med detta 
bör man i första hand implementera ett sätt för styrning av denna process.    

Förslagsvis börjar man litet och upprättar ett system för hantering utav avvikelser.     
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KAPITEL 5 SLUTSATSER 

I detta avsnitt presenteras en samlad bild utav det identifierade gapet och förslag på 
fortsatta aktiviteter.  

5.1 Identifierat GAP med tillhörande kravelement 

Beskrivning av ledningssystemets omfattning. Rutiner, 

checklistor, affärssystem, IT-system, 

mätning/uppföljning etc.  

 

REF SS-EN ISO 9001:2015 4.1 

REF SS-EN ISO 9001:2015 4.2 

REF SS-EN ISO 9001:2015 4.3 

Upprätta, införa och underhålla och ständigt förbättra 

kvalitetsledningssystemet. Bestämma vilka processer 

som behövs och hur de skall tillämpas. Nödvändiga 

underlag (inputs) och resultat (outputs) och hur dessa 

samverkar med varandra. Systematik för förbättring och 

utvärdering av de definierade processerna. Tilldela 

ansvar och befogenheter. 

 

REF SS-EN ISO 9001:2015 4.4.1 

REF SS-EN ISO 9001:2015 7.1.1 

REF SS-EN ISO 9001:2015 5.3  

 

Vidareutveckla befintlig policy till en kvalitetspolicy för 

att sedan kommunicera denna. Upprätta klara 

kvalitetsmål för relevanta funktioner, nivåer, processer. 

Planera för hur dessa skall uppnås.  

REF SS-EN ISO 9001:2015 5.2.1 

REF SS-EN ISO 9001:2015 5.2.2 

REF SS-EN ISO 9001:2015 7.3 

REF SS-EN ISO 9001:2015 6.2.1 

REF SS-EN ISO 9001:2015 6.2.2 

Saknas systematik och styrning utav externt 

tillhandahållna processer och tjänster. 

REF SS-EN ISO 9001:2015 8.4 

Saknas systematik för att mäta kundtillfredsställelse, 

skall omfatta både inhämtning, övervakning och 

granskning. 

REF SS-EN ISO 9001:2015 9.1.2 

Saknas systematik för avvikelsehantering. 

 

REF SS-EN ISO 9001:2015 10.2 

REF SS-EN ISO 9001:2015 10.2.2 

REF SS-EN ISO 9001:2015 8.7 

Saknas systematik när identifikation och spårbarhet är ett 

krav.  

REF SS-EN ISO 9001:2015 8.5.2 

Saknas systematik för hantering av kund och 

leverantörers egendom. 

REF SS-EN ISO 9001:2015 8.5.3 

Ledningssystemet skall omfatta dokumentationen som 

krävs utav standarden (ISO 9001:2015).  

REF SS-EN ISO 9001:2015 7.5.1 

Saknas systematik för arkivering och gallring utav 

dokumentation. 

REF SS-EN ISO 9001:2015 7.5.3.2 

Upprätta kommunikationskanaler i samband med 

vidareutvecklingen av ledningssystemet. 

REF SS-EN ISO 9001:2015 7.4 

Ledningens genomgång av ledningssystemet, 

säkerhetsställa lämplighet, verkan, tillräcklighet med 

organisationens strategiska inriktning.  

Ständigt förbättra. 

REF SS-EN ISO 9001:2015 9.3 

REF SS-EN ISO 9001:2015 10.3 

REF SS-EN ISO 9001:2015 7.1.1 

Upprättande av ett revisionsprogram REF SS-EN ISO 9001:2015 9.2.1. 

REF SS-EN ISO 9001:2015 9.2.2. 

Systematisera analys och utvärdering av data från 

mätning och övervakning. 

REF SS-EN ISO 9001:2015 9.1.1 

REF SS-EN ISO 9001:2015 9.1.3 

Dagens system behandlar inte mätutrustning och dess 

kalibrering. 

REF SS-EN ISO 9001:2015 

7.1.5.2. 
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Hantering utav resurser när tillförlitliga och giltiga 

resultat vid mätning och övervakning används för att 

verifiera produkter och tjänster. Organisationen ska 

säkerhetsställa lämplighet och underhåll utav dessa. 

REF SS-EN ISO 9001:2015 7.1.5.1 

Tillhandahålla nödvändiga personella resurser för 

inverkningsfullt införande av kvalitetsledningssystemet. 

REF SS-EN ISO 9001:2015 7.1.2 

Riskhantering och dess inverkan på 

kvalitetsledningssystemet. Systematik för att minska 

oönskade effekter och förstärka önskvärda. Planera 

åtgärder och hur dessa skall integreras och utvärderas. 

REF SS-EN ISO 9001:2015 6.1 

Systematisera förändringar av kvalitetsledningssystemet 

och då ha hänsyn till konsekvenserna.  

REF SS-EN ISO 9001:2015 6.3 

Tilldela ansvar och befogenheter med avseende på 

kvalitetsledningssystemet. 

REF SS-EN ISO 9001:2015 5.3 

Ledningens åtagande, en framgångsfaktor vid det 

fortsatta arbetet. 

REF SS-EN ISO 9001:2015 5.1.1 

Saknas bestämning och val av förbättringsmöjligheter. 

Vidta åtgärder för att uppfylla kundkrav och 

kundtillfredsställelsen.  

REF SS-EN ISO 9001:2015 10.1 
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5.2 Fortsatta aktiviteter 

I tabell 5.1. presenteras några framgångsfaktorer för implementeringen utav ett 
ledningssystem för kvalitet.  

Wahid & Corner (2009) Ledningens engagemang 

Anställdas delaktighet 

Teamwork 

Ständig förbättring 

Förståelse av ISO 9000 

Mätning av prestanda 

Kommunikation 

Augustyn & Pheby (2000) Högsta ledningens engagemang 

Formellt system för kartläggning av klagomål 

Strävan efter nya möjligheter och ständiga 

förbättringar 

Kundfokus 

Positiv attityd till ISO 9000 hos de anställda 

Fokus på förebyggande av fel 

Utbildning 

Ismyrlis, Moschidis & Tsiotras (2015) Ledningens Engagemang 

Utbildning 

Resurser för implementering 

Kundfokus 

Då författarna på uppdrag från ledningen inom organisationen utfört GAP-analysen 
och det redan långt innan en implementerings- eller handlingsplan tagits fram är 
förankrat att det kan vara aktuellt att sträva och ha som mål att certifiera sitt 
ledningssystem, kan man till en viss del anta att man uppfyller en av de mest 
väsentliga framgångsfaktorerna, ledningens framtida engagemang. Något som 
dock saknas i dagens organisation är utbildning och förståelse för ISO 9000 serien 
och begreppen den för med sig. Således borde en organisationsbred utbildning vara 
ett första steg i processen. 

Ett nästa steg är att upprätta en kvalitetspolicy med tillhörande kvalitetsmål, då 
denna ska förmedla organisationens riktning utan att lova för mycket och mista sin 
verklighetsförankring. Den ska vara förenlig med organisationens förutsättningar 
och strategiska riktning, och  bör detta vara utgångspunkten för det fortsatta arbetet.  

  



28 

 

Vidare trots att gapet som presenteras i rapporten är stort jobbar man till en viss del 
processorienterat och man har kommit en bit på vägen till ett ledningssystem för 
kvalitet. Det som saknas i dagsläget är en konkret definition av vad som skall ingå 
och omfattas utav ledningssystemet, dess ingående processer utvecklade med 
möjlighet till styrning, definierade underlag och resultat. Ett ledningssystem 
innebär verksamhetsstyrning och omfattar hela organisationen, således 
affärssystem, IT, rutiner, checklistor, mätning/uppföljning för att nämna några, 
delar av dessa finns inte representerade i dagsläget.   

Dessa två ovannämnda steg skulle ge en betydande effekt på det identifierade gapet 
och åtgärda många utav de brister som presenterats.  

Något som författarna upptäckte under arbetets gång var relevansen utav den 
befintliga dokumentationen. ”Verksamhetshandboken” bygger på nätverksbaserad 
mappstruktur och innehåller dokumentation som inte längre har någon styrande 
effekt då arbetssättet blivit föråldrat. Så en rensning är behövlig.  
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KAPITEL 6 KRITISK GRANSKNING   

6.1 Hållbar utveckling 

Vetenskapliga artiklar publicerade kring implementering och användandet av ett 
ledningssystem belyser vikten av att förankra införandet hos ledningen. (Kim. D.Y. 
m.f. 2010). Detta leder till ett samspel mellan chefer, företagsledare och 
medarbetare. Ett väl implementerat och strukturerat ledningssystem skapar ett 
gynnsamt organisations- och företagsklimat. Det man inom organisationen har idag 
är en god grund för ett lyckat projekt. 

Ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv är det viktigt att vara med och förebygga 
och minska slöseri, trots att examensarbetet inte haft den inriktningen kan man se 
att om man applicerar ramverket som ges utav ISO 9001:2015 ger direkt inverkan 
på utvecklingen av den interna organisationen i en mer hållbar riktning. 

6.2 Kritisk granskning med avseende på genomfört arbete 

Arbetsgången var iterativ och det tog ibland långt tid att göra genombrott, trots detta 
följdes den framtagna projektplanen i stor utsträckning. Den största bristen 
författarna ser var vid skrivandets stund problematiken med den publicerade 
litteraturen, då mycket av det som fanns vid skrivandets tillfälle mest behandlade 
ISO 9001:2008 eller tidigare revisioner. Men till sin fördel hade man istället andra 
elektroniska källor och tidskrifter. 

Att komplettera den uppbyggda kunskapsbanken från litteraturstudierna med en 
kvalitativt djupgående intervju med en revisor för ISO 9001:2015 och därigenom 
få tillgång till verkliga scenarion och kunna ta del av hur ramverket skulle kunna 
praktiseras hade underlättat inlärningskurvan. Utöver det är författarna nöjda med 
val av metodik. 

6.3 Fortsatta arbetet 

Om Axelent Engineering AB väljer att certifiera sig mot ISO 9001:2015 kan det 
fortsatta arbetet innebära att innebära att se över andra standarder som kan 
implementeras, exempelvis standarden ISO 14001:2015 vilket är en standard för 
miljöledning. Andra alternativ kan vara att se över vilka verktyg som kan 
implementeras från Lean för att minska slöseri och få bättre ordning på 
organisation.  

Ett bra nästa steg för organisationen kan vara att åtgärda de gap som identifierats i 
rapporten för att sen nyttja modellen egenbedömning som ges ut i Ledning av 
organisationer för hållbar framgång – En modell baserad på kvalitetsledning (ISO 
9001:2009).  
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4 Organisationens förutsättningar

4.1 Att förstå organisationen och dess 

förutsättningar

Organisationen ska avgöra vilka externa och interna frågor som är relevanta för dess syfte och dess strategiska inriktning och som 

påverkar dess förmåga att nå de avsedda resultaten med sitt kvalitetsledningssystem. Organisationen ska övervaka och granska 

information om dessa externa och interna frågor.

4.2 Att förstå intressenters behov och 

förväntningar

Beroende på intressenters inverkan, eller tänkbara inverkan, på organisationens förmåga att ständigt erbjuda produkter och tjänster som 

uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav, ska organisationen bestämma:

a) vilka intressenter som är relevanta för kvalitetsledningssystemet;

b) vilka av dessa intressenters krav som är relevanta för kvalitetsledningssystemet.

Organisationen ska övervaka och granska information rörande dessa intressenter och deras relevanta krav.

4.3 Att bestämma 

kvalitetsledningssystemets 

omfattning

Organisationen ska bestämma avgränsningar och tillämplighet av kvalitetsledningssystemet för att fastställa dess omfattning. När 

organisationen bestämmer denna omfattning ska den beakta:

a) de externa och interna frågor som det hänvisas till i avsnitt 4.1;

b) de krav från relevanta intressenter som det hänvisas till i avsnitt 4.2;

c) organisationens produkter och tjänster.

4.4 Kvalitetsledningssystemet och dess 

processer

4.4.1 Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra ett kvalitetsledningssystem, inklusive nödvändiga processer och 

deras samverkan, enligt kraven i denna standard. Organisationen ska bestämma vilka processer som behövs för 

kvalitetsledningssystemet och hur de ska tillämpas inom hela organisationen, och den ska:

a) bestämma nödvändiga underlag och förväntade resultat för dessa processer;

b) bestämma ordningsföljd för, och samverkan mellan, dessa processer;

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

en verkningsfull tillämpning och styrning av dessa processer;

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

e) tilldela ansvar och befogenheter för dessa processer;

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

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

h) förbättra processerna och kvalitetsledningssystemet.

5 Ledarskap

5.1 Ledarskap och åtagande

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

a) ta ansvar för kvalitetsledningssystemets verkan;

b) säkerställa att kvalitetspolicy och kvalitetsmål är upprattade för kvalitetsledningsystemet och är förenliga med organisationens 

förutsättningar och strategiska inriktning;

c) säkerställa att kvalitetsledningsystemets krav integreras i organisationens verksamhetsprocesser;

d) främja ett processinriktat arbetssätt och riskbaserat tänkande;

e) säkerställa att kvalitetsledningsystemet ges nödvändiga resurser;

f) kommunicera betydelsen av att kvalitetsarbetet leds och styrs på ett väl fungerade sätt och att kraven i kvalitetsledningsystem uppfylls;

g) säkerställa att kvalitetsledningsystemet uppnår avsett resultat;

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

i) främja förbättring;

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

ansvarsområden.

5.1.2 Kundfokus Högsta ledningen ska tydligt visa ledarskap och åtaganade i fråga om kundfokus genom att säkerställa att:

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

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

kundtilfredsställensen bestäms och hanteras;

c) fokus på att förbättra kundtillfresställelsen upprätthålls.

5.2 Policy

5.2.1 Upprättande av kvalitetspolicy Högsta ledningen ska upprätta, införa och underhålla en kvalitetspolicy som:

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

b) ger ett ramverk för att sätta kvalitetsmål;

c) innefattar ett åtagande att uppfylla tillämpliga krav

d) innefattar ett åtagande att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.

5.2.2 Kommunikation av kvalitetspolicy Kvalitetspolicyn ska:

a) finnas tillgänglig och underhållas som dokumenterad information;

b) kommuniceras, förstås och tillämpas inom organisationen;

c) i lämplig utsträckning vara tillgänglig för relevanta intressenter.

5.3 Roller, ansvar och befogenheter 

inom organisationen Högsta ledningen ska tilldela ansvar och befogenheter för att:

a) säkerställa att kvalitetsledningssystemet uppfyller kraven i denna standard;

b) säkerställa att processerna ger avsedda resultat;

c) rapportera, särskilt till högsta ledningen, om hur kvalitetsledningsystemet fungerar och om möjligheter till förbättringar (se avsnitt 10.1);

d) säkerställa främjande av kundfokus inom hela organisationen;

e) säkerställa att kvalitetsledningsysstemets funktion bibehålls när ändringar av kvalitetsledningssystemet planeras och genomförs.

6 Planering

6.1 Åtgärder för att hantera risker och 

möjligheter

6.1.1 När organisationen planerar kvalitetsledningssystemet ska den beakta de frågor som det hänvisas till i avsnitt 4.1 och de krav som det 

hänvisas till i avsnitt 4.2, samt avgöra vilka risker och möjligheter som behöver hanteras för att:

a) försäkra sig om att kvalitetsledningssystemet har möjlighet att ge avsett resultat;

b) förstärka önskvärda effekter;

c) förebygga eller minska oönskade effekter;

d) uppnå förbättring.

6.1.2 Organisationen ska planera:

a) åtgärder för att hantera dessa risker och möjligheter;

b) hur den ska:

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

2) utvärdera om åtgärderna har gett avsedd verkan.

6.2 Kvalitetsmål och planering för att 

uppnå dem

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

för kvalitetsledningssystemet. Kvalitetsmålen ska:

a) stå i överensstämmelse med kvalitetspolicyn;

b) vara mätbara;

c) ta hänsyn till tillämpliga krav;

d) vara relevanta för produkternas och tjänsternas överensstämmelse med krav och för förbättring av kundtillfredsställelsen;

e) övervakas;

f) kommuniceras;

g) uppdateras efter behov.

Organisationen ska underhålla dokumenterad information om kvalitetsmålen.

6.2.2 När organisationen planerar för att uppnå sina kvalitetsmål ska den avgöra:

a) vad som ska göras;

b) vilka resurser som kommer att krävas;

c) vem som ska vara ansvarig;

d) när det ska vara genomfört;

e) hur resultaten ska utvärderas.

6.3 Planering av förändring När organisationen bedömer att kvalitetsledningssystemet behöver förändras ska ändringarna utföras på ett

planerat sätt (se avsnitt 4.4). Organisationen ska beakta:  

a) syftet med förändringarna och deras tänkbara konsekvenser;

b) att funktionen hos kvalitetsledningssystemet bibehålls;

c) resursers tillgänglighet;

d) befintlig eller förändrad fördelning av ansvar och befogenheter.

7 Stöd

7.1 Resurser

7.1.1 Allmänt Organisationen ska fastställa vilka resurser som behövs för att upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra sitt 

kvalitetsledningsystem. Organisationen ska även tillhandahålla dessa resurser. Organisationen ska beakta:

a) förmågan och begränsningar hos befintliga interna resurser;
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b) vad som behöver inhämtas från externa leverantörer.

7.1.2 Personella resurser Organisationen ska bestämma och tillhandahålla nödvändiga personella resurser för ett inverkningsfullt införande av 

kvalitetsledningsystemet samt för att styra och genomföra processerna. 

7.1.3 Infrastruktur Organistaionen ska bestämma, tillhandahålla och underhålla den infrastruktur som är nödvändig för att genomföra processerna i syfte att 

uppnå överensstämmelse med krav på produkter och tjänster.

7.1.4 Processmiljö Organisationen ska bestämma, tillhandahålla och underhålla den miljö som är nödvändig för att genomföra processerna, så att 

överensstämmelse med krav på produkter och tjänster uppnås. 

7.1.5 Resurser för övervakning och 

mätning

7.1.5.1 Allmänt Organisationen ska bestämma och tillhandahålla de resurser som behövs för att säkerställa giltiga och tillförlitliga resultat, när övervakning 

eller mätning används för att verifera att produkter och tjänster överensstämmer med kraven.Organisationen ska säkerställa att de resurser 

som tillhandahålls:

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

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

7.1.5.2 Spårbarhet vid mätning När spårbarhet vid mätning är ett krav, eller när organisationen anser det vara en viktig del i att skapa förtroende för mätresultatens 

giltighet, ska mätutrustning:
a) med förutbestämda intervall, eller före användning, kalibreras och/eller veriferas mot mätnormaler som är spårbara till internationella 

eller nationella normaler. I de fall inga sådana normaler finns sak gunderna för kalibreringen eller veriferingen bevaras som dokumenterad 

information;

b) vara identiferade så att dess status kan avgöras;

c) skyddas mot justeringar, skada eller försämring som skulle göra kalibreringsstatus och efterföljande mätresultat ogiltiga.

7.1.6 Organisationens kunskap Organisationen ska bestämma den kunskap som är nödvändig för att genomföra processerna i syfte att uppnå överensstämmelse med 

krav på produkter och tjänster. Denna kunskap ska underhållas och göra tillgänglig i nödvändig omfattning. När organisationen hanterar 

förändrade behov och trender ska den beakta sin befitnliga kunskap och bestämma hur eventuellt ytterligare nödvändig kunskap och 

uppdatering ska inhämtas eller göras tillgängliga. 

7.2 Kompetens Organisationen ska:

a) avgöra vilken kompetens som är nödvändig hos den eller de personer som arbetar för den och som påverkar kvalitetsledningsystemets 

prestanda och inverkan;

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

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

d) bevara lämplig dokumenterad information som belägg för kompetens.

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

a) kvalitetspolicyn;

b) relevanta kvalitetsmål;

c) sina bidrag till ett väl fungerade kvalitetsledningssystem, inklusive fördelarna med att kvalitetsprestanda förbättras;

d) konsekvenserna av att inte uppfylla kraven i kvalitetsledningsystemet.

7.4 Kommunikation

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

a) vad kommunikationen ska handla om;

b) när kommunikationen ska ske;

c) med vem kommunkationen ska ske;

d) hur kommunkationen ska ske;

e) vem som har hand om kommunkationen;

7.5 Dokumenterad information

7.5.1 Allmänt Organisationens kvalitetsledningssystem ska innefatta: 

a) dokumenterad information som krävs enligt denna standard;

b) dokumterad information som organisationen har bestämt är nödvändiga för ett väl fungerade kvalitetsledningssystem.

7.5.2 Skapande och uppdatering När dokumenterad informations skapas och uppdateras ska organisationen säkerställa lämplig:

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

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

c) granskning och godkännade i fråga om lämplighet och tillräcklighet.

7.5.3 Styrning av dokumenterad 

information

7.5.3.1 Dokumenterad information som krävs av kvalitetsledningssystemet och av denna standard ska styras för att säkerställa att:

a) den är tillgänglig och lämplig för användning där den behövs och när den behövs;

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

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

a) distribution, åtkomst, inhämtning och användning;

b) förvaring och bevarande, inklusive bevarande av läsbarhet;

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

d) arkivering och gallring.

8 Verksamhet

8.1 Planering och styrning av 

verksamheten
Organisationen ska planera, införa och styra och kontrollera de processer (se avsnitt 4.4) som behövs för att uppfylla krav på att 

tillhandahålla produkter och tjänster, och utföra de åtgärder som anges i avsnitt 6 genom att:

a) bestämma kraven på produkter och tjänster;

b) upprätta kriterier för:

1) dessa processer;

2) att godkänna produkter och tjänster;

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

d) införa styrning och kontroll av processerna enligt kriterierna;

e) bestämma behovet av och i nödvändig utsträckning underhålla och bevara dokumenterad information för att:

1) ge förtroende för att processerna utförts som planerats;

2) visa att produkterna och tjänsterna överensstämmer med kraven.

8.2 Krav avseende produkter och tjänster

8.2.1 Kommunikation med kund Kommunikation med kund ska innefatta att:

a) tillhandahålla information om produkter och tjänster;

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

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

d) säkerställa hantering av kundegendom;

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

8.2.2 Bestämning av krav på produkter och 

tjänster

När organisationen bestämmer krav på de produkter och tjänster som kunderna ska erbjudas ska den säkerställa att:

a) kraven på produkterna och tjänsterna är definierade, vilket inbegriper: 

1) tillämpliga författningskrav; 

2) de krav som organisationen bedömer vara nödvändiga;

b) organisationen kan uppfylla de utfästelser om de produkter och tjänster den erbjuder.

8.2.3 Granskning av krav på produkter och 

tjänster

8.2.3.1 Organisationen ska säkerställa att den kan uppfylla kraven på de produkter och tjänster som ska

erbjudas till kunder. Organisationen ska utföra en granskning innan den förbinder sig att leverera produkter

och tjänster till en kund, och denna ska innefatta:

a) krav som specificeras av kunden, inklusive krav på leverans och aktiviteter efter leverans;

b) krav som inte angetts av kunden men som är nödvändiga med hänsyn till specificerad eller avsedd användning, när den är känd;

c) krav som specificerats av organisationen;

d) författningskrav tillämpliga på produkterna och tjänsterna;

e) krav i kontrakt eller beställning som skiljer sig från tidigare angivna krav.

8.2.3.2 Organisationen ska i tillämplig omfattning bevara dokumenterad information om:

a) resultaten av genomgången;

b) eventuellt nya krav på produkterna och tjänsterna.

8.2.4 Ändringar av krav på produkter och 

tjänster

När krav på produkter och tjänster ändras ska organisationen säkerställa att relevant dokumenterad information ändras, och att berörda 

personer informeras om de ändrade kraven.

8.3 Konstruktion och utveckling av 

produkter och tjänster

8.3.1 Allmänt Organisationen ska upprätta, införa och underhålla en process för konstruktion och utveckling som är lämplig för att säkerställa 

efterföljande leverans av produkter och tjänster.

8.3.2 Planering av konstruktion och 

utveckling När organisationen bestämmer faserna för, samt styrningen och kontrollen av, konstruktion och utveckling ska den beakta:

a) art, varaktighet och komplexitet hos konstruktions- och utvecklingsaktiviteterna;

b) de faser i processen som krävs (inklusive tillämplig granskning av konstruktions- och utvecklingsresultat);
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c) de aktiviteter som krävs för verifiering och validering av konstruktions- och utvecklingsresultat;

d) ansvar och befogenheter i konstruktions- och utvecklingsprocessen;

e) behov av interna och externa resurser för konstruktion och utveckling av produkter och tjänster;

f) behov av att styra kontaktytor mellan aktörer som är involverade i konstruktions- och utvecklingsprocessen;

g) behov av att involvera kunder och berörda intressenter i konstruktions- och utvecklingsprocessen;

h) krav på efterföljande leverans av produkter och tjänster;

i) vilken nivå på styrning och kontroll av konstruktions- och utvecklingsprocessen som kunder och andra relevanta intressenter förväntar 

sig;

j) vilken dokumenterad information som är nödvändig för att visa att kraven på konstruktion och utveckling har uppfyllts.

8.3.3 Underlag för konstruktion och 

utveckling

Organisationen ska bestämma de krav som är väsentliga för de särskilda slag av produkter och tjänster som ska konstrueras och 

utvecklas. Organisationen ska beakta:

a) krav på funktion och prestanda;

b) information som erhållits från tidigare liknande konstruktions- och utvecklingsaktiviteter;

c) författningskrav;

d) standarder eller praxis som organisationen har förbundit sig att tillämpa;

e) tänkbara konsekvenser av fel beroende på typ av produkter eller tjänster.

8.3.4 Styrning och kontroll av konstruktion 

och utveckling Organisationen ska styra och kontrollera konstruktions- och utvecklingsprocessen för att säkerställa att:

a) de resultat som ska uppnås är definierade;

b) genomgångar utförs för att utvärdera hur väl resultaten av konstruktion och utveckling uppfyller ställda krav;

c) verifiering utförs för att säkerställa att resultaten av konstruktion och utveckling uppfyller kraven i underlagen;

d) validering utförs för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller kraven på specificerad tillämpning eller avsedd användning;

e) nödvändiga åtgärder vidtas för problem som upptäckts vid genomgång, verifiering eller validering;

f) dokumenterad information om dessa aktiviteter bevaras.

8.3.5 Resultat av konstruktion och 

utveckling Organisationen ska säkerställa att resultaten av konstruktion och utveckling:

a) uppfyller kraven i underlagen;

b) är lämpliga för efterföljande processer för leverans av produkter och tjänster;

c) i lämplig utsträckning innehåller eller hänvisar till krav på övervakning och mätning, samt acceptanskriterier; 

d) anger de egenskaper hos produkter och tjänster som är väsentliga för avsedd användning och för säker och korrekt leverans.

8.3.6 Konstruktions- och 

utvecklingsändringar 

Organisationen ska identifiera, granska samt styra och kontrollera ändringar som görs under eller efter konstruktion

och utveckling av produkter och tjänster. Detta ska ske i den omfattning som är nödvändig för att

säkerställa att överensstämmelse med kraven inte påverkas negativt.

Organisationen ska bevara dokumenterad information om:

a) konstruktions- och utvecklingsändringar;

b) granskningsresultat; 

c) godkännande av ändringar; 

d) åtgärder som vidtagits för att förebygga oönskade effekter.

8.4 Styrning och kontroll av externt 

tillhandahållna processer, produkter 

och tjänster

8.4.1 Allmänt Organisationen ska säkerställa att externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster uppfyller ställda krav. Organisationen ska 

bestämma den styrning och kontroll som ska tillämpas på externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster när:

a) produkter och tjänster från externa leverantörer är avsedda att ingå i organisationens egna produkter och tjänster;

b) produkter och tjänster levereras direkt till kund från externa leverantörer för organisationens räkning;

c) organisationen beslutat att en process, eller del av en process, ska utföras av en extern leverantör.

8.4.2 Typ och omfattning av styrning och 

kontroll

Organisationen ska säkerställa att externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster inte negativt påverkar organisationens förmåga 

att till sina kunder ständigt leverera produkter och tjänster som uppfyller ställda krav. Organisationen ska:

a) säkerställa att externt tillhandahållna processer styrs och kontrolleras av organisationens kvalitetsledningssystem;

b) definiera den styrning och kontroll som den avser att tillämpa på både den externa leverantören och på resultatet;
c) beakta: 

1) de externt tillhandahållna processernas, produkternas och tjänsternas tänkbara inverkan på organisationens förmåga att ständigt 

uppfylla kundkrav och tillämpliga författningskrav; 

2) hur verkningsfull den styrning och kontroll är som tillämpas av den externa leverantören;

d) bestämma vilken verifiering eller vilka andra aktiviteter som är nödvändiga för att säkerställa att de externt tillhandahållna processerna, 

produkterna och tjänsterna uppfyller kraven.

8.4.3 Information till externa leverantörer Organisationen ska säkerställa att kraven är tillräckliga och lämpliga innan de delges de externa leverantörerna.

Organisationen ska till externa leverantörer kommunicera sina krav på:

a) processer, produkter och tjänster som ska tillhandahållas; 
b) godkännande av: 

1) produkter och tjänster; 

2) metoder, processer och utrustning; 

3) frisläppning av produkter och tjänster; 

c) kompetens, inklusive eventuella individuella kvalifikationskrav; 

d) den externa leverantörens samverkan med organisationen; 

e) den styrning, kontroll och övervakning av den externa leverantörens prestanda som organisationen ska tillämpa;

f) den verifiering eller validering som organisationen, eller dess kund, avser att utföra hos den externa leverantören.

8.5 Framställning av produkter och 

utförande av tjänster

8.5.1 Styrning och kontroll vid framställning 

av produkter och utförande av 

tjänster

Organisationen ska framställa produkter och utföra tjänster under styrda och kontrollerade former. Detta

innebär att organisationen i tillämplig utsträckning ska:
a) ha tillgång till dokumenterad information som definierar:

1) egenskaper hos de produkter och tjänster som ska erbjudas eller de aktiviteter som ska utföras;

2) de resultat som ska uppnås;

b) ha tillgång till och använda lämpliga resurser för övervakning och mätning;

c) införa övervakning och mätning, för att vid lämpliga tillfällen verifiera att kriterier för styrning och kontroll av processer eller deras resultat 

har uppfyllts samt att produkter och tjänster överensstämmer med acceptanskriterier;

d) använda lämplig infrastruktur och miljö för att genomföra processer;

e) tillsätta kompetent personal och specificera relevanta kvalifikationskrav;

f) validera och regelbundet omvalidera förmågan hos processer att uppnå planerade resultat för framställande av produkter och utförande 

av tjänster, där resultatet inte kan verifieras genom efterföljande övervakning eller mätning;

g) införa åtgärder för att förebygga mänskliga misstag; 

h) utföra frisläppning, leverans samt aktiviteter efter leverans.

8.5.2 Identifikation och spårbarhet
Organisationen ska använda lämpliga sätt att identifiera resultat från processer när det är nödvändigt för att säkerställa överensstämmelse 

hos produkter och tjänster. Organisationen ska identifiera status för dessa resultat med hänsyn till krav på övervakning och mätning under 

hela framställningen av produkter och utförandet av tjänster.Organisationen ska, när spårbarhet är ett krav, styra och kontrollera den unika 

identifieringen av resultaten och bevara den dokumenterade information som är nödvändig för att möjliggöra spårbarhet.

8.5.3 Kunders eller externa leverantörers 

egendom

Organisationen ska iaktta varsamhet med kunders eller externa leverantörers egendom när denna är under organisationens uppsikt eller 

används av organisationen. Organisationen ska identifiera, verifiera, skydda och svara för säkerheten för kunders och externa 

leverantörers egendom som tillhandahållits för användning eller för att ingå i produkter eller tjänster. Om kunds eller extern leverantörs 

egendom förloras, skadas eller befinns vara olämplig för användning ska organisationen rapportera detta till kunden eller den externa 

leverantören och bevara dokumenterad information om det inträffade.

8.5.4 Bevarande Organisationen ska, i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa överensstämmelse med krav, bevara de processresultat som 

uppkommer under framställning av produkter och utförande av tjänster.

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

samt skydd.

8.5.5 Aktiviteter efter leverans Organisationen ska uppfylla produkt- och tjänsteanknutna krav på aktiviteter efter leverans.

När organisationen bestämmer omfattningen av aktiviteter som krävs efter leverans ska den beakta: 

a) författningskrav;

b) tänkbara oönskade konsekvenser kopplade till produkter och tjänster; 

c) produkters och tjänsters art, användning och avsedda livslängd; 

d) kundkrav; 

e) återkoppling från kund.

8.5.6 Styrning och kontroll av ändringar Organisationen ska, i den utsträckning som är nödvändig, granska, styra och kontrollera ändringar vid framställning av produkter och 

utförande av tjänster. Detta för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med krav. Organisationen ska bevara dokumenterad information 

som visar resultaten från granskning av ändringar, den eller de personer som godkänt ändringarna samt eventuellt nödvändiga åtgärder 

som vidtagits till följd av granskningen.

8.6 Frisläppning av produkter och 

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

Frisläppning av produkter och tjänster till kunden ska inte ske innan planerade aktiviteter har slutförts på ett tillfredsställande sätt. 

Undantag kan göras om frisläppningen godkänts av en behörig instans samt av kunden om så är tillämpligt. Organisationen ska bevara 

dokumenterad information om frisläppning av produkter och tjänster. Den dokumenterade informationen ska innefatta: 
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a) bevis på överensstämmelse med acceptanskriterier; 

b) spårbarhet till den eller de personer som godkänt frisläppningen

8.7 Styrning och kontroll av avvikande 

processresultat

8.7.1 Organisationen ska säkerställa att avvikande processresultat, dvs. sådana som inte uppfyller ställda krav, identifieras, styrs och 

kontrolleras, så att oavsiktlig användning eller leverans förhindras. Organisationen ska vidta lämpliga åtgärder utifrån avvikelsens art och 

dess inverkan på produkternas och tjänsternas överensstämmelse med krav. Detta ska även omfatta avvikande produkter och tjänster 

som upptäcks efter att produkter levererats samt under eller efter utförande av tjänster. Organisationen ska hantera avvikande 

processresultat på ett eller flera av följande sätt:

a) korrigera;

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

c) informera kunden;

d) inhämta godkännande för leverans under dispens

8.7.2 Organisationen ska bevara dokumenterad information som: 

a) beskriver avvikelsen;

b) beskriver vidtagna åtgärder;

c) beskriver erhållna leveransdispenser;

d) visar vilken ansvarig instans som beslutat om åtgärd för avvikelsen.

9 Utvärdering av prestanda

9.1 Övervakning, mätning, analys och 

utvärdering

9.1.1 Allmänt Organisationen ska avgöra: 

a) vad som behöver övervakas och mätas;

b) vilka metoder som i tillämplig utsträckning behövs för övervakning, mätning, analys och utvärdering för  att säkerställa tillförlitliga 

resultat;

c) när övervakning och mätning ska utföras; 

d) när resultaten från övervakning och mätning ska analyseras och utvärderas.

9.1.2 Kundtillfredsställelse Organisationen ska övervaka kunders uppfattning om i vilken utsträckning deras behov och förväntningar har uppfyllts. Organisationen ska 

fastställa metoder för att inhämta, övervaka och granska sådan information.

9.1.3 Analys och utvärdering Organisationen ska analysera och utvärdera lämpliga data och information som härrör från övervakning och mätning. Resultaten av 

analysen ska användas för att utvärdera: 

a) produkternas och tjänsternas överensstämmelse med krav;

b) graden av kundtillfredsställelse;

c) kvalitetsledningssystemets prestanda och verkan; 

d) om planerade åtgärder har vidtagits verkningsfullt;

e) verkan av åtgärder för hantering av risker och möjligheter; 

f) externa leverantörers prestanda; 

g) behovet av förbättring av kvalitetsledningssystemet.

9.2.1

Organisationen ska med planerade intervall genomföra interna revisioner för att få information om huruvida kvalitetsledningssystemet: 
a) överensstämmer med:

1) organisationens egna krav på sitt kvalitetsledningssystem; 

2) kraven i denna standard; 

b) har införts och underhållits på ett ändamålsenligt sätt.

9.2.2 Organisationen ska:

a) planera, upprätta, införa och underhålla revisionsprogram, vilket innefattar frekvens, metoder, ansvar, planeringskrav och rapportering, 

vilka ska ta hänsyn till betydelsen av berörda processer, ändringar som påverkar organisationen och resultaten vid tidigare revisioner; 

b) definiera revisionskriterier och omfattning för varje revision;

c) välja revisorer och genomföra revisioner på ett sätt som säkerställer revisionsprocessens objektivitet och oberoende;

d) säkerställa att revisionsresultaten rapporteras till relevanta ledningsfunktioner;

e) utan onödigt dröjsmål vidta lämpliga korrigeringar och korrigerande åtgärder;

f) bevara dokumenterad information som visar genomförandet av revisionsprogrammet och revisionsresultaten.

9.3 Ledningens genomgång

9.3.1 Allmänt Högsta ledningen ska med planerade intervall ha en genomgång av organisationens kvalitetsledningssystem för att säkerställa systemets 

fortsatta lämplighet, tillräcklighet, verkan och överensstämmelse med organisationens strategiska inriktning.

9.3.2 Underlag för ledningens genomgång

Ledningens genomgång ska planeras och genomföras med beaktande av:

a) status för åtgärder som beslutats vid ledningens tidigare genomgångar;

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

c) information om kvalitetsprestanda och verkan, vilket innefattar trender i fråga om: 

1) kundtillfredsställelse och återkoppling från relevanta intressenter;

2) i vilken utsträckning kvalitetsmålen har uppnåtts;

3) processprestanda och produkternas och tjänsternas överensstämmelse med krav;

4) avvikelser och korrigerande åtgärder;

5) resultat från övervakning och mätning;

6) revisionsresultat;

7) externa leverantörers prestanda;

d) resursers tillräcklighet; 

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

f) möjligheter till förbättring.

9.3.3 Resultat av ledningens genomgång Ledningens genomgång ska resultera i bl.a. beslut eller åtgärder som rör: 

a) möjligheter till förbättring;

b) behov av ändringar i kvalitetsledningssystemet;

c) resursbehov

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

10 Förbättringar Organisationen ska bestämma och välja förbättringsmöjligheter samt vidta eventuellt nödvändiga åtgärder för att uppfylla kundkrav och 

öka kundtillfredsställelsen.

10.1 Allmänt Åtgärderna ska innefatta: 

a) förbättring av produkter och tjänster så att kraven uppfylls och framtida behov och förväntningar hanteras;

b) korrigering, förebyggande eller minskning av oönskade effekter;

c) förbättring av kvalitetsledningssystemets prestanda och verkan.

10.2 Avvikelse och korrigerande åtgärd

10.2.1 När en avvikelse inträffar (inklusive de som uppkommer till följd av klagomål) ska organisationen: 
a) reagera på avvikelsen och i tillämplig utsträckning:

1) vidta åtgärder för att hantera och korrigera den; 

2) hantera konsekvenserna; 

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

1) granska och analysera avvikelsen;

2) fastställa orsakerna till avvikelsen;

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

c) vidta nödvändiga åtgärder;

d) granska vilken verkan genomförda korrigerande åtgärder har haft; 

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

f) göra ändringar i kvalitetsledningssystemet, om det är nödvändigt

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

10.2.2 Organisationen ska bevara dokumenterad information som visar: 

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

b) resultaten av korrigerande åtgärder.

10.3 Ständig förbättring Organisationen ska ständigt förbättra lämpligheten, tillräckligheten och verkan av sitt kvalitetsledningssystem. Organisationen ska beakta 

resultaten av analys och utvärdering samt resultatet från ledningens genomgång för att avgöra om det finns behov eller möjligheter som 

ska hanteras inom ramen för ständig förbättring.
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