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Abstract

Structure of a corporate adapted management system
based on  ISO 9000’s quality principles

Bruno Maras and Peter Qvarfordt

The purpose of the thesis is to identify how a structure for a management 
system can be designed for a small industrial company based on the seven quality 
principles that are described in ISO 9000:2015 – fundamental concepts and 
principles of quality management. The aim of the thesis is to map the reference 
company's current situation and analyse the gap between the current situation 
and the quality principles. The thesis also aims to create a plan for the 
implementation, control and stabilisation of the proposed structure for a 
management system within the chosen industrial company.

The theoretical selection is based on total quality management and the seven 
quality principles defined in ISO 9000. The case study is carried out via a 
qualitative strategy, where qualitative data contributes to formulating 
assumptions and hypotheses. Quantitative tools such as survey and self-
assessment are used to identify the reference company's current situation. 
Qualitative tools such as document review, observations, a focus group and a 
group interview are used to investigate the studied phenomenon in the company 
more thoroughly.

The study concludes that the company's current quality work is not based on 
any systematic working method or clear customer focus. The culture within the 
company is characterized by a commitment to work with quality, but the 
company lacks a structure to do this. The proposed structure for a corporate 
adapted management system is based on the process-based system model, which 
has been modified to include definitions of the company's risks and opportunities 
and the management's review. A plan for the implementation, control and 
stabilisation of the proposed structure is compiled and introduced in the 
company's reviewed strategy for work with quality. The plan's cyclical design 
reinforces the recurring improvement work based on the iterative four-step 
management method that is used for control and continuous improvement of 
processes and products.
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Sammanfattning 
Författarnas syfte med examensarbetet har varit att identifiera hur en struktur till ett 
företagsanpassat ledningssystem kan utformas i mindre industriföretag, utifrån de sju 
kvalitetsprinciperna som definieras i ISO 9000. Målet med examensarbetet har varit att kartlägga 
referensföretagets nuläge och analysera gapet mellan nuläget samt kvalitetsprinciperna. Målet har 
även varit att redovisa en plan för genomförande, uppföljning och säkring av den föreslagna 
strukturen för ledningssystemet inom det valda industriföretaget. 
 
Det teoretiska urvalet har sin utgångspunkt i det offensiva kvalitetsarbetet och de sju 
kvalitetsprinciperna som definieras inom ISO 9000. Fallstudien har genomförts via en kvalitativ 
strategi, där kvalitativa data har bidragit till formulering av antaganden och hypoteser. Författarna 
valde att använda kvalitativa verktyg såsom enkätundersökning och självskattning för att 
identifiera referensföretagets nuläge. Tillämpning av kvalitativa verktygen såsom 
dokumentgranskning, observationer, fokusgrupp och gruppintervju möjliggjorde en mer 
djupgående undersökningen av det studerade fenomenet. 
 
De slutsatser som författarna har kommit fram till är att företagets nuvarande kvalitetsarbete inte 
utgår ifrån något systematiskt arbetssätt eller ett tydligt kundfokus. Kulturen inom företaget 
kännetecknas dock av en vilja att jobba med kvalitet men det saknas en struktur för detta arbete. 
Författarnas föreslagna struktur för det företagsanpassade ledningssystemet bygger på den 
processbaserade systemmodellen (PBSM) som har modifierats till att omfatta definitioner av 
företagets risker och möjligheter samt ledningens genomgång. En plan för genomförande, 
uppföljning och säkring av den föreslagna strukturen har sammanställts och införts i företagets 
reviderade strategi för det interna kvalitetsarbetet. Planens cykliska utformning förstärker det 
återkommande förbättringsarbetet utifrån PDCA-cykeln. 
 
 
Nyckelord: ledningssystem, ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, kvalitetsprinciper, PDCA-cykeln, 
processbaserad systemmodell, ständiga förbättringar 
 
 



 
 

Förord 
Författarna till denna studie vill rikta ett stort tack till referensföretagets verkställande direktör, 
avdelningschefer och alla medarbetare. Författarnas analyser och slutsatser hade inte varit möjliga 
utan deras engagemang i genomförandet av vår fallstudie. 
 
Författarna vill också särskilt tacka handledaren inom företaget som har varit till stöd i 
genomförandet och agerat som ett bollplank kring det empiriska underlaget. Genom handledarens 
vägledning har risken för feltolkningar i det empiriska underlaget reducerats. Handledarens långa 
erfarenhet inom branschen och företaget har hjälpt författarna att förstå företagets kontext och vad 
som är normgivande inom branschen när det gäller arbetsflöde et cetera. 
 
Författarna riktar också ett stort tack till ämnesgranskaren Per-Arne Forsberg som har bidragit med 
sitt stöd genom hela studien. Hans medverkan i genomgångar med författarna och handledaren på 
företaget har bidragit till att öka studiens trovärdighet. 
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1. Introduktion 
 

I det inledande kapitlet ges en kortfattad inledning till den problembeskrivning som 
examensarbetet har sin utgångspunkt i. I detta kapitel beskrivs studiens syfte och mål samt de 
frågeställningar som ämnas att besvaras. Vidare definieras studiens avgränsningar, antaganden 
och begränsningar. Därutöver redogörs även för förförståelsen kring det valda ämnet som studien 
baserar sig på. 

 
 
1.1 Inledning 
Tillväxtverkets (2018) rapport om den svenska industrins tillväxt och konkurrenskraft visar att 
industriföretagen är betydelsefulla för Sverige på såväl nationell som lokal nivå. De 20 000 
industriföretag som är verksamma i riket sysselsätter årligen närmare 290 000 personer, där de 
mindre industriföretagen, med upp till 50 anställda, har stått för den största 
sysselsättningstillväxten mellan åren 2011 och 2016. 
 
Tillsammans har industriföretag en betydande påverkan på Sveriges bruttonationalprodukt (BNP), 
men de små företagen har i allt större utsträckning börjat få svårigheter att nå effektivitet enligt 
Tillväxtverkets (2018) rapport. I rapporten konstateras att de små industriföretagens avsaknad av 
flexibilitet och uthållighet i den egna verksamheten är de huvudsakliga orsakerna till svårigheterna. 
Detta problem riskerar att på sikt leda till nedläggning av verksamheten eftersom företagen inte 
klarar av att generera en vinst i jämförelse med de konkurrerande större industriföretagen. 
 
Eskil Ekstedt, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, menar att industriföretagens 
produktionsinriktade arbetssätt historiskt sett har varit en förebild för många företag och branscher. 
Detta arbetssätt har dock i allt större utsträckning börjat förlora sin lockelse till förmån för nya 
arbetssätt som bygger på principer som förespråkar ett tydligt kundorienterat perspektiv där 
företaget är flexibel och innehar en förmåga att ständigt förbättra och anpassa sin verksamhet i 
syfte till att uppfylla kundernas krav och förväntningar (Ekstedt, 2018). 
 
Tomic och Brkics (2019) publicerade studie om sambandet mellan företagens kundnöjdhet och 
företagens arbete med kvalitetsprinciper indikerar att företagens förmåga att ständigt förbättras, 
öka effektiviteten och förstärka kundnöjdheten kan uppnås genom ett internt arbetssätt som bygger 
på sju kvalitetsprinciper som definieras i ISO 9000. Tomic och Brkic (2019) skriver att ett 
ledningssystem som uppfyller de sju kvalitetsprinciperna och även de krav som anges i standarden 
ISO 9001:2015 hjälper företagen att skapa effektivare processer, smartare arbetssätt, bättre kvalitet 
på produkterna, ökad kundnöjdhet och därmed även en ökad ekonomisk vinst. 
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1.2 Problembeskrivning  
Kvalitet är i dag en viktig konkurrensfaktor oavsett bransch. Den globaliserade och digitala 
marknaden har bidragit till ökad konkurrens och ökat kundernas möjlighet att jämföra produkter 
världen över. Företag som har visat sig vara flexibla och som har tillämpat ett systematiskt 
arbetssätt kring kvalitet har kunnat redovisa stora framgångar såsom ökade marknadsandelar, 
minskade interna kostnader och i större mån kunnat tillgodose kundernas ständigt föränderliga 
behov (Bergman och Klefsjö, 2012). 
 
Vinord Singhal, professor vid Georgia Institute of Technologys Dupree College of Management i 
USA och professorn Kevin B. Hendricks konstaterar i sin rapport att det lönar sig för företagen att 
jobba utifrån kvalitetsprinciperna som ISO 9001:2015-standarden bygger på. Efter att ha granskat 
600 amerikanska företag kunde de konstatera att ett systematiskt kvalitetsarbete och arbete med 
kvalitetsutveckling skapar stora framgångar för företagen inom områdena vinst, omsättning, intern 
effektivitet samt värdet på företagets noterade aktievärde (Hendricks och Singhal, 1997). 
 
Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i problembilden att de mindre industriföretagens 
överlevnad är ett resultat av dess arbete utifrån de sju kvalitetsprinciper som definieras i ISO 9000. 
Konkurrensen från de stora industriföretagen, med stora ekonomiska resurser, ger inget utrymme 
för de mindre industriföretagen att avvika från kvalitetsprinciperna som bidrar till att säkerställa 
att företagets produkter och tjänster förblir konkurrenskraftiga över tid. 
 
1.3 Syfte, mål och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att identifiera hur en struktur till ett företagsanpassat 
ledningssystem kan utformas inom ett mindre industriföretag utifrån de sju kvalitetsprinciperna 
som definieras i ISO 9000. 
 
Målet med examensarbetet är att kartlägga referensföretagets nuläge och analysera gapet mellan 
nuläget samt de sju kvalitetsprinciperna som definieras i ISO 9000. Därutöver är målet även att 
redovisa en plan för genomförande, uppföljning och säkring av strukturen för ledningssystemet 
inom det valda industriföretaget. 
 
För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att tillämpas: 
 

● Hur skiljer sig Lantbruksfabrikens nuvarande kvalitetsarbete jämfört med de 
kvalitetsprinciper som definieras i ISO 9000? 

● Hur kan ett företagsanpassat ledningssystem struktureras utifrån de kvalitetsprinciper som 
anges i ISO 9000? 

● Hur kan en plan för genomförande, uppföljning och säkring av struktur för ett 
ledningssystem inom Lantbruksfabriken utformas? 
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1.4 Avgränsningar 
Med hänsyn tagen till den tillgängliga tiden och resurserna som är avsatta inom ramen för 
examensarbetet kommer författarna inte att implementera, följa upp eller utvärdera den föreslagna 
strukturen för ledningssystemet. I examensarbetet kommer författarna endast föreslå en struktur på 
ett ledningssystem som är anpassad till referensföretaget och som utgår ifrån de sju huvudprinciper 
som definieras i ISO 9000. Examensarbetet kommer endast omfatta det för referensföretagets 
nuvarande processer, avdelningar och funktioner. 
 
1.5 Antaganden 
Författarna till examensarbetet gör ett antagande om att ett framgångsrikt systematiskt 
kvalitetsarbete grundar sig på två saker: en kultur som kännetecknas av kundfokus, ständiga 
förbättringar och delaktighet i verksamheten samt en struktur som baseras på de sju 
kvalitetsprinciperna. Författarna arbetar även utifrån antagandet att strukturen måste definieras i 
ett ledningssystem som är anpassat till den kontext inom vilken företaget verkar. 
 
Vidare gör författarna ett antagande att innan ett företag kan uppfylla kraven som ställs i ISO 
9001:2015-standarden måste de sju kvalitetsprinciperna som definieras i ISO 9000 vara införda i 
företagets ledningssystem. Författarnas uppfattning är att ett ledningssystem som bygger på dessa 
kvalitetsprinciper skapar en grundläggande förutsättning för att företaget ska kunna certifiera sin 
verksamhet mot ISO 9001:2015-standarden, när verksamheten vill ta det steget. 
 
1.6 Begränsningar 
Författarna har i examensarbetet valt att benämna referensföretaget med det fiktiva namnet 
Lantbruksfabriken för att skydda företagets rätt att förbli anonymt. Lantbruksfabriken är ett mindre 
industriföretag med 21 anställda och har under de senaste fem åren haft ekonomiska utmaningar 
med redovisade förluster på totalt cirka 65 miljoner kronor på fem år. 
 
För att läsarna enklare ska kunna hålla isär ISO 9000:2015- och ISO 9001:2015-standarden, 
används begreppet ISO 9000 vid hänvisningar till principer och terminologi som finns definierade 
i ISO 9000:2015. De analyser och slutsatser som författarna redogör för i examensarbetet baseras 
på författarnas egna bedömningar av det inhämtade empiriska underlaget. 
 
1.7 Förförståelse 
Valet av ämne som studeras genom de definierade frågeställningarna utgår ifrån en tidigare 
genomförd undersökning inom Lantbruksfabriken. Vid det tidigare undersökningstillfället 
identifierade författarna fem olika förbättringsområden. I undersökningens slutsats om 
grundorsaken till de uppkomna problemen inom företaget formulerades en hypotes. Problemen har 
uppkommit eftersom företaget saknar en tydlig och systematisk struktur för kvalitetsarbetet och 
arbete med ständiga förbättringar. Författarna har tillsammans med företagets verkställande 
direktör diskuterat förbättringspotentialen inom respektive område som har identifierats. 
Företagets önskemål har varit att författarna genom sin studie ska bidra till att eliminera 
grundorsaken till de uppkomna problemen genom att besvara de definierade frågeställningarna. 
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2. Teori 
 

I det teoretiska kapitlet beskrivs de teorier och teoretiska begrepp som författarna har tillämpat 
för att kunna besvara de definierade frågeställningarna och därmed uppnå studiens syfte samt mål. 
Det teoretiska urvalet speglar författarnas uppfattning om hur ett offensivt kvalitetsarbete kan 
samspela och struktureras enligt ISO 9000. Kapitlet avslutas med ett avsnitt med tidigare forskning 
inom området med fokus på kritiska faktorer för en lyckad implementering av ledningssystem inom 
företag. 

 
 
2.1 Den teoretiska bakgrunden  
Kvalitet härstammar från det latinska ordet qualitas och kan på svenska översättas till beskaffenhet 
eller egenskaper (Bergman och Klefsjö, 2012). Kvalitetstekniska egenskaper på en vara eller tjänst, 
nedan benämnd produkt, utgörs av olika toleranser eller rambeskrivningar och anger det område 
produkten ska levereras inom. 
 
Kvalitet för en produkt kan definieras genom dess förmåga att levereras inom en förutbestämd 
marginal. Det är inte bara brukarens utan även betalarens nytta och förväntningar på produkten 
som måste uppfyllas för att en produkt ska ses som kvalitativ. I principer och terminologi för 
kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000 (SS-EN 2015a) benämns kvalitet i ett bredare perspektiv 
och tar även hänsyn till hur kvaliteten på produkten påverkar intressenterna genom hela sin 
livscykel: 
 
“Kvaliteten på en organisations produkter och tjänster avgörs dels av förmågan att tillfredsställa 

kunderna, dels av den avsedda och den icke avsedda påverkan på relevanta intressenter.”  
(SS-EN 2015a, s. 2) 

 
Kvalitet på en produkt ses enligt ISO 9000 utifrån ett helhetsperspektiv, där produktens totala 
livscykel beaktas för att kartlägga dess avsedda och icke avsedda påverkan. Genom denna 
definition berör ISO 9000 ett mer långtgående och hållbart perspektiv på kvalitetsbegreppet. 
 
De kvalitetsdimensioner som kan identifieras för en produkt är unika och sammanhanget samt 
situationen innebär att de olika dimensionerna kan värdesättas olika (Bergman och Klefsjö, 2012). 
Identifieringen, kartläggningen och prioriteringen av vilka dimensioner som är viktiga för 
produkten utgör grunden i det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsdimensioner kan innebära att 
identifiera exempelvis en produkts pålitlighet, trovärdighet och tillgänglighet. Utifrån insamlad 
fakta kan förbättringsåtgärder vidtas med mål att öka nyttan för intressenterna och prestandan på 
produkten. 
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2.1.1 Kvalitetsutveckling och offensiv kvalitetsutveckling 
Strävan i en verksamhet efter att utföra ett kvalitativt arbete kan förklaras i fyra faser: 
kvalitetskontroll, kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring samt kvalitetsutveckling (Bergman och 
Klefsjö, 2012). Varje fas har ett eget fokusområde som avser antingen före, under eller efter 
produktion och leverans av produkten. Kvalitetsutveckling berör dock alla nämnda fokusområden 
eftersom förbättringar i verksamheten kan göras när som helst.  
 
Justering och förändring i produktion får konsekvenser, inte endast för produkten utan hela 
produktionskedjan. Det är därför viktigt att de förbättringar och förändringar som införs är 
systematiska. På senare tid har begreppet kvalitetsutveckling utvecklats till ett samlingsbegrepp för 
ständiga förbättringar (Bergman och Klefsjö, 2012). Kvalitetsutveckling ses i dag utifrån ett större 
perspektiv än tidigare, där värderingar som ska skapa en kultur som kännetecknas av ledningens 
engagemang och strategier är av största vikt för ett lyckat förbättringsarbete. 
 
Den offensiva kvalitetsutvecklingen tar ytterligare ett steg i utvecklandet av värderingar, arbetssätt 
och verktyg med mål att systematisera det ständiga förbättringsarbetet i strävan att förebygga och 
förbättra i stället för att kontrollera samt reparera. Tongivande i den offensiva kvalitetsutvecklingen 
är inte bara att uppfylla olika intressenters krav och förväntningar utan helst att överträffa dessa till 
lägsta möjliga kostnad samt resursutnyttjande (Bergman och Klefsjö, 2012). 
 
Förutsättningarna för ett offensivt kvalitetsarbete varierar mellan olika organisationer och 
verksamheter. Det är inte förrän utvecklingsarbetet har anpassats till verksamhetens förutsättningar 
som full effekt kan börja att uppnås (Bergman och Klefsjö, 2012). Ett ledningssystem med grunden 
i aspekterna för offensiv kvalitetsutveckling leder till en företagsunik helhet med en 
genomgripande och stark företagskultur som präglar värderingarna för kundfokus, ständiga 
förbättringar och delaktighet i verksamheten. 
 
2.1.1.1 Principer 
En förutsättning för genomförandet och arbetet med offensiv kvalitetsutveckling är att 
kvalitetsfrågorna upplevs vara en naturlig del av verksamheten. Hörnstenarna i offensiv 
kvalitetsutveckling består av samspelet mellan de värderingar som finns, arbetet med processer, att 
basera besluten på fakta, ständigt arbeta med förbättringar, skapa förutsättningar för delaktighet, 
sätta kunderna i centrum och utveckla ett engagerat ledarskap (Bergman och Klefsjö, 2012). 
 
Hörnstenarna kan illustreras i en modell för att tydliggöra betydelsen och samspelet mellan de olika 
ingående delarna. Dessa delar har en stor likhet med de kvalitetsprinciper som definieras inom ISO 
9000: kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, 
faktabaserade beslut och relationshantering (SS-EN 2015a). Nedan har hörnstensmodellen tolkats 
och anpassats av författarna för att visa sambandet mellan offensiv kvalitetsutveckling och 
kvalitetsprinciperna i ISO 9000. Kvalitetsprinciperna anges inom parentes i figuren. 
Relationshantering har ingen egen rubrik i den ursprungliga hörnstensmodellen, men inom ISO 
9000 har det en central roll för att beakta alla intressenters krav och förväntningar, därmed inte 
enbart den externa kunden som är fallet för den ursprungliga hörnstensmodellen enligt Bergman 
och Klefsjö (2012). 
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Figur 1: Modell som visar sambandet mellan hörnstenarna i Hörnstensmodellen och 

kvalitetsprinciperna i ISO 9000, fri tolkning av författarna  
(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 40; SS-EN-2015a, s. 3–9). 

 
Att sätta kunderna i centrum är en central del av kvalitetsarbetet; det är kunderna som värderar 
produkten och dess förmåga att leva upp till behov och förväntningar (Bergman och Klefsjö, 2012). 
En hög kvalitet på en produkt är inte en självklarhet för produktens framgång på marknaden om 
det finns alternativ som anses vara mer konkurrenskraftiga. 
 
Det systematiska arbetet med offensiv kvalitetsutveckling utgörs av att basera beslut på fakta för 
att med kunskap kunna underbygga beslutsprocesser och därmed identifiera och eliminera 
oönskade variationer i verksamheten (Bergman och Klefsjö, 2012). Den processbaserade 
beslutsmodellen förutsätter att verksamheten i sin helhet arbetar med processer för att kunna 
utvärdera och mäta kvalitetsprestandan. 
 
Kartläggningen av de olika processerna och dess aktiviteter bidrar till att utvärdera och definiera 
vilka av processerna i verksamheten som kan benämnas som huvud-, stöd- och ledningsprocesser 
beroende på syftet och nyttan med processen. Huvudprocessen har externa kunder och intressenter 
och ska uppfylla behov samt förädla de produkter som verksamheten erbjuder (Bergman och 
Klefsjö, 2012). De resurser som huvudprocessen behöver för att leverera hanteras av 
stödprocesserna och ledningsprocesserna, dessa typer av processer har därmed såväl interna som 
externa intressenter. 
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Att arbeta med ständiga förbättringar är en grundpelare i det offensiva kvalitetsarbetet och en 
förutsättning för att verksamheten ska bibehålla en hög kvalitetsnivå. Grundregeln enligt 
kvalitetsutvecklingen är att “det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre 
kostnad” (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 47). Det är av största vikt att organisationen har skapat 
förutsättningar för delaktighet i arbetet för att på så sätt underlätta för medarbetare att aktivt delta 
och påverka beslut i förbättringsarbetet. En ökad delaktighet ställer större krav på individens eget 
ansvar och kommer ha en positiv inverkan på engagemanget (Bergman och Klefsjö, 2012). 
 
Grundpelarna i hörnstensmodellen är beroende av och påverkar varandra. Alla delar är lika viktiga 
för att det offensiva kvalitetsarbetet ska vara lyckat, en förutsättning för att systematiken ska få 
moment och driv är en organisationskultur som eftersträvar offensiv kvalitetsutveckling. Ett 
utvecklat engagerat ledarskap krävs för att skapa och uppehålla en organisationskultur och kan 
därmed agera som kitt i förbättringsarbetet (Bergman och Klefsjö, 2012). 
 
2.1.1.2 Arbetssätt 
Kvalitetsarbetet i en organisation underbyggs av en systematisk metod för att uppnå ständig 
förbättring (Bergman och Klefsjö, 2012). Vilket arbetssätt som organisationen väljer blir 
tongivande för hur kvalitetsarbetet kommer att utvecklas över tid. PDCA-cykeln, eller 
förbättringscykeln, har ett viktigt symboliskt värde. Förbättringsarbetets systematik som cykeln 
förespråkar kan illustreras visuellt och visar ledningssystemets ingående delar (Bergman och 
Klefsjö 2012; SS-EN 2015b). 
 

 
Figur 2: PDCA-cykeln som illustrerar hur det systematiska arbetet med ständiga förbättringar 

kan bedrivas genom faserna; planera (P), genomföra (D), följa upp (C) och förbättra (A) 
(SS-EN 2015b, s. vii). 
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Grundläggande i förbättringsarbetet är att arbetssättet som tillämpas är systematiskt och noggrant, 
vilket gör det möjligt att urskilja orsaker till variation i verksamhetens processer. PDCA-cykeln 
ger förbättringsarbetet stöd och leder arbetet genom de olika faserna genom att inledas i 
planerafasen (P) för att sedan gå vidare till genomförandefasen (D) därefter studerafasen (C) och 
slutligen förbättrafasen (A) (Bergman och Klefsjö, 2012). 
 
Vid planering (P) ska orsakerna till ett problem identifieras och grundorsaken kartläggas noggrant. 
Data ska samlas in och dokumenteras för att säkerställa förbättringspotentialen och de korrigerande 
åtgärderna (Bergman och Klefsjö, 2012). I denna fas ska mål för ledningssystemet och processerna 
definieras utifrån resurser, intressenter, risker och möjligheter (SS-EN 2015b). 
 
I genomförandefasen (D) ska de föreslagna åtgärderna kommuniceras och genomföras, för att 
sedan gå in i den tredje fasen: studera (C). I studerafasen påbörjas arbetet med att övervaka och 
mäta för att kunna analysera och rapportera effekten av de genomförda åtgärderna. Den sista fasen, 
förbättra (A), handlar om att de nya åtgärderna blir en del av en permanent lösning och 
kännetecknar cykelns sluts. Nu kan cykeln börja om på nytt med ett förnyat utgångsläge; på så sätt 
uppnås en systematik för ständig förbättring och ökad kvalitet (Bergman och Klefsjö, 2012). 
 
2.1.1.3 Verktyg 
Tillämpning av statistisk processtyrning ökar sannolikheten att hitta variationernas bidragande 
orsaker i en process (Bergman och Klefsjö, 2012). Genom att minimera de bidragande faktorerna 
till variation i en process utvecklas en kvalitativ stabil och duglig process. Processen är stabil eller 
befinner sig i statistisk jämvikt när all urskiljbar variation är eliminerad och det enbart finns 
slumpmässig variation som påverkar processen. 
 
En minskad variation höjer processens kvalitet samtidigt som den sänker kostnaderna för 
uppkomna kvalitetsbrister. Genom att identifiera och kartlägga processerna i en verksamhet och 
illustrera dem i en processbaserad systemmodell (PBSM) kan de ingående delarna och aktiviteterna 
i en verksamhet illustreras. Processernas variation kan sedan illustreras i olika frekvenstabeller 
eller diagram såsom histogram och stolpdiagram, där förbättringspotentialen kan utläsas. Ett 
polärdiagram påvisar även spridning och förväntningar av en datainsamling och resultatet kan 
illustreras i en spridningsmatris. Denna typ av diagram är användbar vid tolkning och analys av 
svarsriktning och trender vid studerande av nuläge och önskvärt läge (Webb, 2015). 
 
2.1.1.3.1 Den processbaserade systemmodellen 
Den processbaserade systemmodellen ger enligt Isaksson (2018) en övergripande bild av 
organisationens ingående delar. En process är en serie av aktiviteter som i sin tur inte endast 
påverkar varandra utan de påverkas även av yttre faktorer såsom olika förutsättningar eller 
situationer. Processen definieras med en början, input, och ett slut, output. Processens prestanda 
kan vidare mätas dels ur ett kvantitativt perspektiv där hastighet för genomförande av processens 
aktiviteter mäts och dels ur ett kvalitativt perspektiv där kvaliteten på input och output påvisar 
processens prestanda (Isaksson, 2018). 
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Isaksson (2018) skriver att vid tillämpning av PBSM-modellen måste följande ingående delar 
identifieras: 
 

● input, det som sätter igång processen, 
● huvudprocesser, organisationens kärnprocesser som har en extern kund, 
● stödprocess, stöttande processer till huvudprocesserna, 
● ledningsprocess, som exempelvis definierar företagets vision, mål och strategi, 
● resurser, som kan beskrivas som tillgångarna för processerna och representerar Maskin, 

Människa, Mätning, Metod, Management, Material, Miljö, Medel, Marknad samt Mission, 
● output, resultat av processen eller processerna, 
● outcome, tillfredsställande av intressenternas krav som uppstår i samspelet mellan 

processens resultat och kunderna, 
● externa resurser, regionala eller nationella faktorer som påverkar organisationen samt 
● drivare, kundpreferenser och konkurrens. 

 
Nedan redovisas sambandet mellan de olika ingående delarna i den processbaserade 
systemmodellen enligt Isakssons (2018) beskrivning. 
 

 
Figur 3: Processbaserad systemmodell med tydlig avgränsning över de olika ingående delarna 

och dess betydelse för input och output inom en process 
(Isaksson, 2018, s. 33). 
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2.1.1.3.2 Stolpdiagram  
En statistisk analys utgår oftast ifrån att den insamlade data representeras av ett urval av enheter 
från en population. Urvalet bör vara representativt för hela populationen för att analysen ska ge den 
vetskap och illustration som önskas. Kvalitativa data kallas även kategoriska data vars variabler 
påvisar urvalets enheter fördelade mellan de olika kategorierna i en frekvenstabell. En överskådlig 
grafisk illustration av en frekvenstabell görs i en cirkel eller ett stolpdiagram. I stolpdiagrammet är 
alla stolparna lika breda och höjden anger en proportion mot antalet i varje kategori. I ett uppdelat 
stolpdiagram illustreras flera variabler inom samma kategori i samma kolumn och diagram. 
Diagrammet blir lättare att läsa och förstå med färre staplar och en tydlig skillnad mellan de olika 
kategorierna, vilket förtydligar resultatet ytterligare. Stolpdiagram kan också utformas till att 
illustrera andel av varje variabel inom respektive definierad kategori, där variablernas totala andel 
inom respektive kategori är 100 procent (Løvås och Karlsson, 2006). 
 
2.1.1.3.3 Polärdiagram 
Polärdiagram eller radar-diagram används för att illustrera jämförelsen mellan flera olika 
kvalitativa eller kvantitativa aspekter av gap (Webb, 2015). Diagrammet kan med fördel användas 
för att jämföra nuläge med önskat läge eller före- respektive efterläge i frågan om förändring. I 
polärdiagrammet placeras resultat av insamlade data i en hexagonfigur. Diagrammet ger en 
tydlighet i jämförelsen och en indikation på hur stort gapet eller avvikelsen är. Beroende på 
situation och användningsområde väljs rubriker på de olika axlarna i enlighet med ändamålet och 
resultatet prickas in utmed respektive axel. De olika punkterna i diagrammet binds ihop och ett 
mönster, likt ett spindelnät, påvisar resultatet av de insamlade data och kan därmed analyseras och 
jämföras med tidigare insamlade data inom samma område (Model Systems Knowledge 
Translation Center, 2019). 
 
2.1.1.3.4 Gapmodellen 
Identifieringen av intressenters och framför allt kunders basbehov och uttalade krav kan illustreras 
i en gapmodell. Gap benämns som den lucka som uppstår mellan förväntan och verklig leverans 
oavsett var överlämnandet i processen sker. Modellen illustrerar brister mellan de uttalade behoven 
och förväntan i förhållande till leveransen, men tar inte hänsyn till att identifiera och uppfylla 
omedvetna behov (Bergman och Klefsjö, 2012). 
 
Det första gapet är det som återfinns mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om 
dessa förväntningar. En otillräcklig kundundersökning eller förståelse för vad kunden egentligen 
vill ha leder till att produkten blir bristfällig och därmed kommer leveransen inte att motsvara 
kundens förväntningar på produkten. Det andra gapet inträffar mellan företagets uppfattning om 
kundens förväntningar och det utformade erbjudandet. Det kan bero på bristande förståelse för 
kvalitet utifrån kundens perspektiv på grund av bristande kommunikation, ledning eller 
produktionsprocess i organisationen (Bergman och Klefsjö, 2012). 
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Gap tre och fyra hamnar mellan det utformade och det utförda erbjudandet samt det utförda 
erbjudandet och det som verksamheten har aviserat för kunden. Båda gapen tyder på en bristande 
kommunikation men även otydlig rollfördelning och kompetens i organisationen. Det sista gapet 
beskriver luckan som inträffar mellan kundens förväntningar och det erhållna erbjudandet. Kvalitet 
är att tillfredsställa kundens behov men framför allt att sträva efter att överträffa kundens behov 
och förväntan. Gap-modellen påvisar dessa luckor och fungerar som ett verktyg för att säkerställa 
att verksamheten gör ett kvalitativt arbete som kommuniceras och uppskattas av kunderna och 
verkar för att skapa ökad kundtillfredsställelse (Bergman och Klefsjö, 2012). 
 
2.1.2 Ledningssystem 
En organisation som strävar efter att arbeta med kvalitet i enlighet med offensiv kvalitetsutveckling 
kan till sin hjälp, för att leda och styra de aktiviteter som behövs för att nå önskade mål och resultat, 
ta stöd i ett ledningssystem. Ledningssystemet fungerar som ett stöd för att tillsammans med 
organisationen planera de processer och resurser samt dokumentera den information som behövs 
för att nå de uppsatta målen. Mål inom ledningssystemet kan vara att uppfylla kunders och 
intressenters krav samt att förbättra ledningssystemet och de produkter eller tjänster som 
organisationen erbjuder på marknaden (Persson, 2016). 
 
Ledningssystem för kvalitet enligt aktuell utfärdad standard från Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO) benämns med beteckningen ISO 9001:2015 (SS-EN 2015b). 
Denna standard anger kraven kring ledningssystemets uppbyggnad, införande, tillämpning, 
underhåll och arbete med ständig förbättring. En certifiering av ett ledningssystem enligt 
standarden ISO 9001:2015 innebär att samtliga krav i standarden är uppfyllda och att ett 
certifieringsföretag har genomfört en formell revision av företagets arbete. Strävan med ett 
ledningssystem, som är uppbyggt utifrån de sju kvalitetsprinciperna som definieras i ISO 9000, är 
att införa och upprätthålla ett strategiskt samt systematiskt förbättringsarbete som förbättrar 
verksamhetens övergripande prestanda och ger en stabil grund för arbetet med hållbar utveckling 
(Persson, 2016). 
 
ISO 9000 beskriver sju kvalitetsprinciper och grundläggande krav för kvalitetsledning (SS-EN 
2015a). De sju kvalitetsprinciperna är i ISO 9000 definierade enligt punkterna nedan. 
 

● Kundfokus innebär att säkerställa att organisationen uppfyller kundkrav och strävar efter att 
överträffa kunders behov och förväntningar. 

● Ledarskap syftar till att säkerställa att alla ledare har samsyn i fråga om syfte och inriktning 
samt skapar förutsättningar för att engagera personalen i att nå organisationens 
kvalitetsmål. 

● Medarbetarnas engagemang innebär att skapa förutsättningar för att kompetenta och 
engagerade medarbetare erhåller befogenheter för att förbättra organisationens förmåga att 
skapa och leverera mervärde. 

● Processinriktning syftar till att skapa och hantera stabila och förutsägbara resultat genom 
samverkande processer i ett sammanhängande system. 

● Förbättring innebär att fokusera på ständiga förbättringar för att öka framgångsfaktorer för 
organisationen. 

https://www.zotero.org/google-docs/?X8v47c
https://www.zotero.org/google-docs/?X8v47c
https://www.zotero.org/google-docs/?X8v47c
https://www.zotero.org/google-docs/?R0AHaN
https://www.zotero.org/google-docs/?CW2I9L
https://www.zotero.org/google-docs/?CW2I9L
https://www.zotero.org/google-docs/?CW2I9L
https://www.zotero.org/google-docs/?KFIYvf
https://www.zotero.org/google-docs/?KFIYvf
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● Faktabaserade beslut definieras som att beslut baserade på analys och utvärdering av data 
och information sannolikt leder till mer hållbara resultat. 

● Relationshantering innebär att en framgångsrik organisation hanterar sina relationer med 
alla intressenter väl. 

 
Förutom de sju kvalitetsprinciperna ställer ISO 9000 krav på att ett ledningssystem i kvalitet 
innehåller styrning för ytterligare fokusområden som riskbaserat tänkande, anpassningar av 
organisationsstrukturen utifrån risker och möjligheter, intern fokus på processerna och tillämpning 
av PDCA-cykelns metodik (SS-EN 2015a). Persson (2016) skriver att ett ledningssystem som inte 
är anpassat till verksamheten och inte infört på ett metodiskt sätt inte heller kommer att leverera 
till full nytta. Införandet av ett ledningssystem bör utgå ifrån sju nedanstående steg: 
 

1. engagera högsta ledningen fullständigt, 
2. fastställ huvudprocesserna och den samverkan som krävs för att uppfylla kvalitetsmålen, 
3. inför och styr ledningssystemet och dess processer med metoder för processtyrning, 
4. bygg upp det ISO 9001-baserade ledningssystemet, 
5. inför det kompletta systemet, utbilda personalen och verifiera att processerna fungerar på 

rätt sätt, 
6. styr och kontrollera ledningssystemet samt 
7. låt tredjepartscertifiera ledningssystemet om det är nödvändigt (Persson, 2016). 

 
2.2 Tidigare forskning kring implementering av ledningssystem  
Bergman och Klefsjö (2012) skriver att utvecklingsarbetet inom en organisation inte får full effekt 
förrän det är helt anpassat till verksamheten. Persson (2016) skriver att det som krävs för att uppnå 
full effekt är ett system som är fullt implementerat och därmed anpassat till den organisation och 
den kontext som råder för att långsiktigt förbättra organisationens övergripande prestanda och ge 
en grund för arbetet med hållbar utveckling. Persson (2016) skriver att implementering och det 
fortlöpande arbetet med att anpassa ett ledningssystem till en organisation inte är så enkelt som det 
beskrivs i teorin. 
 
Enligt en studie genomförd av författarna Almeida, Domingues och Sampaio (2014) konstaterades 
att ledningens engagemang, tillgänglighet och ekonomiska satsning tillsammans med 
kompetenshöjande insatser är kritiska framgångsfaktorer i implementering av ett ledningssystem. 
De hinder inom organisationen som kunde försvåra implementeringen identifierades i studien som 
den gamla organisationsstrukturen och medarbetarnas motstånd till förbättringsarbetet. 
 
Gianni och Gotzamani (2015) konstaterade i sin studie att ledningens engagemang är kritiskt för 
att lyckas med arbetet med att implementera ett ledningssystem. Nyckeln till framgång är enligt 
studien att öka medvetenheten hos intressenterna och att synliggöra risker samt möjligheter för att 
utröna integrationens fulla potential. 
 
 
 
 
 

https://www.zotero.org/google-docs/?KFIYvf
https://www.zotero.org/google-docs/?aHukgC
https://www.zotero.org/google-docs/?aHukgC
https://www.zotero.org/google-docs/?aHukgC
https://www.zotero.org/google-docs/?plemd6
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Även om ISO 9001:2015-standarden ger rekommendationer för hur implementeringen av ett 
företagsanpassat ledningssystem kan gå till är implementeringen beroende av andra faktorer 
(Persson, 2016). En framgångsrik implementering av ledningssystemet sker om ytterligare 
områden engageras, vilket kan omfatta kombinerade ledningssystem inom kvalitet och miljö samt 
arbetsmiljö (Bernardo, Casadesus, Karapetrovic och Heras, 2012). Samma studie visar att 
implementeringens möjlighet att lyckas ökar för organisationer med färre än 50 anställda och de 
som påvisar en förståelse för systemet. 
 
Bergman och Klefsjö (2012) menar att engagemang från ledningen och medarbetarna är nyckeln 
till en framgångsrik implementering av ett ledningssystem. De menar vidare att engagemang är en 
av de viktigaste hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Arbetet med att skapa kultur, införa 
systematiska arbetssätt och användning av verktyg är viktigt, men utan engagemang genomförs 
inte ständiga förbättringar och den offensiva kvalitetsutvecklingen stannar då av. 
 

3. Metod 
 

I metodkapitlet beskrivs de metoder som författarna har använt sig av för att inhämta relevanta 
data från referensföretaget. Kapitlet behandlar också dataanalysen som har tillämpats i studien, 
samt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

 
 
3.1 Forskningsstrategi 
Bryman och Bell (2017) skriver att forskning styrs av teoretiska föreställningar om olika fenomen 
och målet med forskningen är att komma med bidrag till teori genom forskarnas specifika 
intellektuella preferenser. Om teorin anses vara något som styr och påverkar insamling och analys 
av data innebär det att forskning är något som utförs för att besvara frågor som uppkommer av 
teoretiska hänsynstaganden. Ett annat sätt att betrakta teorin är som något som uppträder eller 
formas efter det att insamling av data och analysen av dessa har färdigställts. Förhållandet mellan 
teori och forskning leder således till två olika ansatser: deduktiva och induktiva ansatser (Bryman 
och Bell, 2017). 
 
Deduktiv ansats i en studie representerar den generella synen på förhållandet mellan teori och 
forskning. Med hänsyn till den kännedom forskaren har om ett fenomen och de teoretiska 
övervägandena kring fenomenet härleder eller deducerar forskaren sin eller sina hypoteser som ska 
genomgå en empirisk granskning. Teori och hypoteser som härleds från teorin kommer först och 
styr datainsamlingsprocessen (Bryman och Bell, 2017). 
 
Vissa forskare väljer dock att inte följa den generella synen på förhållandet mellan teori och 
forskning utan väljer i stället att använda sig av en induktiv ansats i en studie. Induktiv ansats 
innebär att teorin ses som ett resultat av den genomförda forskningen. I den induktiva ansatsen drar 
forskare generaliserbara slutsatser baserat på valet av observationerna (Bryman och Bell, 2017). 
 
 

https://www.zotero.org/google-docs/?GY37pr
https://www.zotero.org/google-docs/?1CioLI
https://www.zotero.org/google-docs/?1CioLI
https://www.zotero.org/google-docs/?1CioLI
https://www.zotero.org/google-docs/?1CioLI
https://www.zotero.org/google-docs/?1CioLI
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Båda ansatserna rymmer emellanåt ett drag från sin motsats, det vill säga den induktiva ansatsen 
har ett inslag av deduktion och tvärtom. Under de teoretiska reflektioner som sker efter genomförd 
datainsamling kan forskaren vilja eller till och med behöva inhämta mer data för att verifiera om 
teorin är hållbar eller inte. Denna generella strategi kallas för iterativ eller upprepande och 
innefattar en rörelse som går fram och tillbaka mellan data och teori (Bryman och Bell, 2017). 
 
Det finns olika sätt att beskriva, förklara och tolka forskning, men samtliga sätt tenderar att 
kategoriseras i kvantitativ och kvalitativ forskning. Dessa två forskningsstrategier har historiskt 
sett beskrivits som varandras kontraster och ansågs inte vara oförenliga. Den största motsättningen 
anses vara infallsvinklarna, där kvantitativ forskning grundar sig på siffror som analysenhet medan 
kvalitativ forskning använder ord eller visuella bilder som analysenhet (Denscombe, 2017). 
 
Enligt Bryman och Bell (2017) har de två forskningsstrategierna kompletterats med ytterligare en 
som benämns flermetodsforskning. Författarna skriver att flermetodsforskning har blivit allt 
vanligare och är en alltmer accepterad strategi inom samhällsvetenskapen. Bryman och Bell (2017) 
förklarar att i en flermetodsstrategi kan insamlade kvalitativa data ge en ökad förståelse av 
kvantitativa data som ska analyseras. I detta sammanhang kan kvalitativa data bidra till formulering 
av exempelvis hypoteser. Kvantitativa data kan på samma vis bidra med ökad precision i analys av 
kvalitativa data. I detta fall kan kvantitativa data underlätta vid verifiering av ställda hypoteser. 
 
3.2 Design av studien 
En design bildar en struktur i undersökningen som syftar till att styra och vägleda forskaren i hur 
en viss strategi används och hur analys av insamlade data ska ske. Bryman och Bell (2017) skriver 
att det finns flera olika typer av forskningsdesign som forskaren kan välja mellan i sin studie 
beroende på vad som ska bedömas och utvärderas i undersökningen. 
 
Bryman och Bell (2017) menar att fallstudiedesign är en av de mest populära och kända typerna av 
forskningsdesign. Denna typ av design innebär enligt författarna att en detaljerad och ingående 
studie genomförs inom ramen av en specifik miljö eller situation. Bryman och Bell (2017) skriver 
att fallstudier ofta sammanlänkas med kvalitativ strategi men att detta inte är någon regel som måste 
följas. I sin beskrivning av designens innehåll omnämner Bryman och Bell (2017) fallstudien som 
genomfördes av Kights och McCabe (i Bryman och Bell, 2017, s. 86), kring frågan om varför ett 
kvalitetsledningssystem blev verkningslöst inom en bank. Empirin bestod i studien av 
observationer kombinerat med intervjuer och insamling av data från olika interna rapporter samt 
statistik. Ovanstående exempel påvisar enligt Bryman och Bell (2017) att fallstudier kan också 
omfatta en tillämpning av flermetodsstrategi, där kvantitativa data låter sig bäst beskrivas genom 
kvalitativa verktyg och vice versa. 
 
Denscombe (2017) skriver att nyckeln till god forskning inte handlar om att tillåta eller inte tillåta 
kvalitativa och kvantitativa data att samexistera i en studie. God forskning handlar i stället om att 
ha förmåga att koppla ihop dessa två olika typer av data på ett sådant sätt som är fördelaktigt för 
studien och det som forskaren ämnar besvara genom sin studie. I tabell 1 redovisas kopplingen 
mellan författarnas valda forskningsdesign och forskningsstrategi. 
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Tabell 1: Koppling mellan vald forskningsdesign och forskningsstrategi 
Forskningsdesign Forskningsstrategi 

 Kvalitativ  

 
Fallstudie 

Författarnas form: 
Studie av ett enda fall genom kvalitativa verktygen såsom enkätundersökning, 
självskattning, dokumentgranskning, observation, fokusgruppsintervju och 
gruppintervju. 

 
Författarna valde att använda kvalitativ enkätundersökning och självskattning för att identifiera 
Lantbruksfabrikens nuläge. De kvalitativa verktygen såsom dokumentgranskning, observationer, 
fokusgrupp och gruppintervju gav författarna möjlighet att undersöka det studerade fenomenet på 
företaget mer ingående. Författarnas intresse för att studera de formulerade forskningsfrågorna ur 
flera olika perspektiv grundar sig i deras strävan efter att utveckla en god förståelse för fenomenet 
som studeras och berika de svar som studien ämnar att besvara. 
 
Författarna tog hänsyn till tidigare kännedom om området som frågeställningarna berör och gjorde 
teoretiska överväganden. Teorin härledde de antaganden som författarna gjorde och den valda 
ansatsen i studien är i huvudsak deduktiv med ett iterativt inslag. I figur 4 redovisas författarnas 
tillvägagångssätt som tillämpades i utförandet av studien. 
 
 

 
 

Figur 4: Författarnas tillvägagångssätt för att inhämta data avseende studiens frågeställningar 
(fritt tolkat av författarna). 

 
En nära kontakt med företagets representanter var av vikt för författarna eftersom studiens syfte 
krävde företagsledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Författarna hade även 
regelbundet en dialog med ämnesgranskaren som bidrog med sina kunskaper och erfarenheter kring 
studiens frågeställningar och genomförande. 
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Författarna hade under hela examensarbetet tillgång till Lantbruksfabrikens dokumentation och 
företagets medarbetare. Detta var en framgångsfaktor vid planering och genomförande av 
gruppintervjuer, observationer, workshop med fokusgruppen samt granskning av relevant intern 
dokumentation. 
 
3.3 Datainsamlingsmetod 
Författarna har i sin studie tillämpat sju olika metoder för insamling av data. Det tillämpade 
metoderna som beskrivs har genom sina olikheter bidragit till att författarna har kunnat studera 
fenomenet från olika perspektiv. Författarnas fynd som har inhämtats genom respektive metod har 
därefter jämförts med varandra.  
 
3.3.1 Litteraturgranskning och relevansbedömning 
Författarnas litteraturgranskning symboliserar inledningen till den empiriska undersökningen som 
genomfördes i studien. Syftet med litteraturgranskningen var att ta reda på kunskapsläget inom det 
valda området och genomföra en objektiv sammanställning av den forskning som identifierats 
inom området. Denscombe (2017) skriver att en litteraturgranskning innefattar: 
 

● en sökning av relevant litteratur genom att forskaren använder sig av metod som är 
noggrann och systematisk, 

● en översiktlig relevansbedömning utifrån tydliga kriterier samt 
● en slutsats baserad på en objektiv analys av litteraturen. 

 
För författarna var det av vikt att precisera det valda området och varför ämnet är viktigt att 
uppmärksamma. Genom denna precisering kunde författarna avgöra vilka ledtrådar författarna 
skulle leta efter inom Lantbruksfabrikens verksamhet och vilka bevis författarna skulle leta efter i 
litteraturgranskningen. 
 
Inledningsvis fick författarna överväga vilka nyckelord och söktermer som bedömdes vara mest 
relevanta att använda i samband med litteratursökningen. Enligt Denscombe (2017) ska de valda 
nyckelorden vara ord eller korta uttryck som fångar essensen i det valda ämnet. Författarna började 
sin sökning genom att i huvudsak använda nyckelorden: ledningssystem, ISO 9000, ISO 9001:2015 
standarden, tillverkningsindustrin i Sverige, gapmodell, quality management system samt 
kvalitetsprinciper. 
 
Val av databaser var viktigt för att kunna genomföra en så heltäckande sökning som möjligt. 
Eftersom författarnas studie bedöms vara en småskalig forskning inriktades litteratursökningen i 
huvudsak till publicerade arbeten och enstaka opublicerat material som gjorts tillgängligt via 
Uppsala universitet. 
 
Efter genomförd litteratursökning måste forskaren fatta beslut om vilka fynd som ska inkluderas 
och vilka fynd som ska uteslutas. Besluten måste grunda sig på tydliga beslutskriterier och inte 
utifrån intuition, bekvämlighet, personliga preferenser eller magkänsla (Denscombe, 2017). 
Författarna utgick i sitt beslut av litteratur ifrån kriterierna och frågorna som redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2: Kriterier i författarnas relevansbedömning av litteraturen 
Kriterier Kommentar 

Författare Har författaren en anknytning till känt universitet och relevant institution?  

Publicering När publicerades artikeln/litteraturen och genom vilken kanal? 

Forskningsperiod När genomfördes forskningen som har publicerats? 

Plats Var genomfördes forskningen och är forskningen överförbar till de svenska 
förhållandena? 

Forskningspopulation Hur stor är populationen som forskningen baserar sig på? 

Fynd Är forskningens fynd relevanta för författarnas frågeställningar och studiens syfte? 

Kvalitetskontroll Hur har författaren garanterat god kvalitet i sin forskning? 

 
3.3.2 Enkätundersökning 
Olika metoder för datainsamling är lämpade för olika forskningssituationer. Enligt Denscombe 
(2017) är enkätundersökningar bäst lämpade när: 
 

● informationen som ska inhämtas är kortfattad och enkel, 
● det finns ett behov av standardiserade data från identiska frågor utan något krav på personlig 

interaktion,  
● respondenternas intellektuella förmåga ger möjlighet för att läsa och förstå frågorna och 
● det sociala klimatet är öppet för att erhålla fullständiga och ärliga svar. 

 
Denscombe (2017) menar att enkätundersökningens framgång kan mätas i tre dimensioner: 
svarsfrekvens i relation till det totala utskicket, ifyllnadsgrad per respektive återsänd enkät och hur 
ärliga svaren är. Vid val av enkätundersökning som metod för datainsamling var det således av vikt 
för författarna att säkerställa att enkätens utformning och förmedling främjade en hög 
svarsfrekvens. Detta för att så många frågor som möjligt skulle besvaras och skapa förutsättningar 
för att kunna anta att svaren är ärliga. 
 
Forskningsmässiga enkätundersökningar måste innehålla en viss bakgrundsinformation om 
undersökningen och enkäten. Vidare ska instruktioner som hjälper respondenten att fylla i svaren 
göras tillgängliga. Därtill ska varje enkät tilldelas ett unikt nummer för att identifiera datum då den 
har distribuerats, platsen och i vissa fall även till vilken respondent. Vid anonyma 
enkätundersökningar är det tillräckligt att det unika numret enbart bär på allmän information såsom 
datum och plats (Denscombe, 2017). 
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Utifrån den valda litteraturen kring de sju kvalitetsprinciperna, som utgör grunden för ett 
ledningssystem för kvalitet, sammanställde författarna en enkät som Lantbruksfabrikens alla 
medarbetare, med undantag för de medarbetare som utgör företagets ledningsgrupp, fick besvara. 
Ställningstagande kring enkätens längd var viktiga att göra för att dels försäkra att enkäten inrymde 
väsentliga frågor och dels att enkäten var tillräckligt kort för att respondenterna skulle kunna ta sig 
tid att besvara den. 
 
För att uppnå en jämvikt mellan dessa två aspekter tog författarna hänsyn till Denscombes (2017) 
följande regler: 
 

● Ställ endast de frågor som är absolut nödvändiga för studien. 
● Säkerställ att enkäten inte innehåller några upprepade frågor. 
● Testa enkäten för att undersöka hur lång tid den tar att besvara. 

 
Syftet med enkäten var att ge författarna en förståelse för hur företaget i dag arbetar med kvalitet. 
Frågorna i enkäten definierades utifrån författarnas förståelse kring hur respektive fråga och dess 
svar skulle kunna kopplas till en av de fyra faserna i PDCA-cykeln. Författarna informerade alla 
berörda medarbetare i god tid om att de skulle erhålla enkäter och skattningar som de behövde 
besvara anonymt. När det var dags för genomförande av enkätundersökningen distribuerade 
författarna alla enkäter samma dag, i pappersform, på företaget. Samtliga berörda medarbetare fick 
information om att enkäten skulle fyllas i under dagen och lämnas i ett specifikt postfack innan de 
slutade arbetet för dagen. I de skriftliga instruktionerna och under den muntliga 
informationsgivningen betonades det att undersökningen var anonym samt att alla svar var viktiga 
för författarna att få in. 
 
3.3.2.1 Självskattning av nuläge 
Efter insamlingen av alla utlämnade enkäter fortsatte författarna sitt arbete genom att utforma en 
till enkät där varje medarbetare, med undantag för de medarbetare som utgör företagets 
ledningsgrupp, fick värdera hur nära eller hur långt ifrån nuläget de anser sig vara i relation till de 
fördefinierade påståendena. Självskattning av nuläget delades ut till berörda medarbetare i 
pappersform och besvarades anonymt. Påståenden som angavs representerar de sju 
kvalitetsprinciper som definieras i ISO 9000. Självskattningen gav författarna en bild av hur 
medarbetarna uppfattar det nuvarande arbetet som bedrivs i företaget i relation till de sju 
kvalitetsprinciperna. 
 
Vid utformning av självskattningen behövde författarna reflektera kring huruvida det skulle strävas 
efter en enhetlig genomgående stil eller variation mellan frågorna skulle skapas. Variationen 
bedömdes kunna förhindra att respondenterna blev uttråkade och minska risken för att 
respondenterna skulle fastna i ett särskilt svarsmönster. En enhetlig genomgående stil bedömdes 
däremot ge respondenterna möjlighet att vänja sig vid typen av frågor, vilket enligt Denscombe 
(2017) leder till att frågorna besvaras snabbt med reducerad risk för förvirring och missförstånd. 
Författarna beslutade att tillämpa en enhetlig stil i självskattningen eftersom denna utformning 
bedömdes vara bekväm för respondenterna och då den bedömdes vara tidseffektiv vid 
genomförandet. Självskattningen genomfördes på samma vis som den första enkätundersökningen.  
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3.3.3 Dokumentgranskning 
Denscombe (2017) anser att begreppet dokument innefattar en tanke och en känsla om att den 
information som inryms i dokumentet har ett värde som överstiger dess bokstavliga innehåll. 
 

“Dokument innebär något och förmedlar något som är viktigt och användbart.  
Denna egenskap är tydlig i dokument som avtal, privilegiebrev, överlåtelsehandlingar, register, 

rapporter, blanketter och intyg.” 
(Denscombe, 2017, s. 319) 

 
I citatet ovan försöker Denscombe (2017) beskriva dokument som en datakälla som forskare kan 
använda för att upptäcka saker som inte nödvändigtvis framgår omedelbart vid första anblick. Detta 
innebär med andra ord att en dokumentgranskning inte stannar vid ren faktainsamling från 
dokument, utan även innefattar en tolkning av dokumentet och ett sökande efter dolda innebörder 
som är relevanta för studien. 
 
Efter att författarna hade insamlat data från enkätundersökningen och självskattningen erhölls en 
bild av hur företagets medarbetare uppfattade nuläget gällande det interna kvalitetsarbetet och 
avståndet till de sju kvalitetsprinciperna. För att få förståelse för vilka värderingar som företaget 
står för eller uppmuntrar sina medarbetare till, granskade författarna intern dokumentation. I sin 
granskning sökte författarna beskrivningar, dolda innebörder och strukturer som kan anses vara 
relevanta till de sju kvalitetsprinciperna: kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, 
processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut samt relationshantering. Koppling mellan 
kvalitetsprinciperna, författarnas kriterier vid dokumentgranskningen och dokumentationen som 
författarna önskade att granska redovisas i bilaga 3. 
  
3.3.4 Observation 
Efter dokumentgranskningen genomförde författarna en icke-deltagande observation som varade 
under två dagar. Den valda typen av observation innebär enligt Bryman och Bell (2017) att 
forskaren så detaljerat som möjligt noterar hur deltagarna beter sig i en miljö och försöker ge en 
narrativ beskrivning av beteendet. Detta görs samtidigt som forskaren iakttar det som sker i miljön 
utan att själv delta eller påverka deltagarna.  
 
Syftet med observationen var att inhämta kvalitativa data kring hur medarbetarna, i sitt vardagliga 
arbete, förhåller sig till kriterierna som författarna har använt sig av vid granskning av 
dokumentation och den granskade dokumentationen. Författarna ville även få en kännedom om 
arbetsflödet inom Lantbruksfabriken. 
 
Författarna valde vid genomförandet av observationen att alltid vara diskret placerade men ha en 
god överblick av hela handlingsarenan. Författarna valde vidare att undvika den sociala 
interaktionen med deltagarna och valde att spendera cirka tre timmar inom respektive observerat 
område: marknad, försäljning, inköp, godsmottagning, produktion med inriktning planering, 
produktion med inriktning tillverkning, lager och ekonomi. Denscombe (2017) skriver att dessa tre 
saker – placering, att undvika interaktion och tid på platsen – måste uppmärksammas av forskaren 
för att minimera riskerna för att störa miljön vid observationen. 
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3.3.5 Fokusgrupp 
I författarnas näst sista steg i datainsamlingen genomfördes en workshop med utsedd fokusgrupp 
inom företaget. Bryman och Bell (2017) skriver att fokusgrupper ger respondenterna möjlighet att 
diskutera specifika frågeställningar tillsammans med andra i gruppen. Denscombe (2017) anser att 
den idealiska storleken på en fokusgrupp är sex till nio respondenter. Detta antal anses vara 
tillräckligt stort för att möjliggöra en bred variation av åsikter i gruppen utan att diskussionen blir 
ohanterlig. 
 
Fokusgrupper anses ha tre karakteristiska egenskaper som skiljer dem från alla andra typer av 
intervjuer. Dessa är: 
 

● mötet har ett tydligt fokus som respondenterna ska diskutera utifrån sina tidigare kunskaper 
och erfarenheter, 

● moderatorns funktion i att underlätta interaktionen inom gruppen snarare än att leda 
diskussionen samt 

● att särskilt fokus läggs på gruppdynamiken och samspelet inom gruppen som ett sätt att få 
fram information (Denscombe, 2017). 

 
Författarnas syfte med fokusgruppen var att inhämta data om samstämmigheter bland 
respondenterna kring studiens frågeställning om hur ett företagsanpassat ledningssystem kan 
struktureras utifrån de sju kvalitetsprinciperna. Det var för författarna av vikt att förstå viktiga 
skillnader mellan respondenternas åsikter och uppfattningar beträffande frågan. Författarna ansåg 
det även viktigt att inhämta resonemang och bakomliggande logik som respondenterna använder 
kring kvalitetsprinciperna och begreppet ledningssystem. 
 
Författarna förankrade i god tid att en workshop med fokusgruppen skulle genomföras och kunde 
på så vis göra ett urval av respondenter som är baserat på respondentens funktion inom företaget 
samt boka en tid som passade samtliga respondenter. Sex respondenter valdes ut och varje enskild 
respondent arbetar i ett av följande områden: produktion med inriktning planering, produktion med 
inriktning tillverkning, inköp, försäljning, lager och ekonomi. 
 
För att fokusgruppen skulle kunna genomföras framgångsrikt var det viktigt för författarna att 
skapa en förtroendefull stämning inom gruppen. Det var även av vikt att få alla respondenter att 
känna sig trygga och förstå att ingen utpekande information eller namn kommer användas i studien 
då författarna respekterar respondenternas rätt att vara anonyma.  
 
3.3.6 Gruppintervju 
För att kunna sammanställa en plan för genomförande, uppföljning och säkring av framskrivet 
förslag på struktur av ett företagsanpassat ledningssystem var det viktigt att inhämta synpunkter 
och åsikter från företagets ledningsgrupp. En ostrukturerad gruppintervju genomfördes på 
företaget. Denscombe (2017) anser att gruppintervjuer täcker ett bredare spektrum av människor 
och forskaren kan därmed erhålla en större bredd av åsikter. Utifrån författarnas frågeställningar 
och syfte var det viktigt att erhålla den gemensamma ledningens synpunkter och åsikter. 
Ledningens engagemang i frågan visade för författarna den gruppkaraktär som finns bland 
Lantbruksfabrikens chefer, det vill säga vad deras prioriteringar och värderingar är inom området. 
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3.4 Urval 
Enligt Denscombe (2017) är produktion av trovärdiga fynd i en undersökning beroende av urvalet 
av populationen som ska agera som respondenter eller deltagare i studien. Bryman och Bell (2017) 
menar att innan forskaren väljer sitt urval i en undersökning måste denne fundera över syftet med 
urvalet, de data som forskaren vill samla in samt de resurser som finns tillgängliga. 
Bekvämlighetsurval anses vara den minst kostsamma och enklaste tekniken medan en 
totalundersökning anses vara den mest tidskrävande och kostsamma tekniken. 
 
Enkätundersökning och självskattning som genomfördes av författarna baserades på 
bekvämlighetsurval. Denscombe (2017) skriver att denna typ av urval bygger på bekvämlighet i 
den bemärkelsen att de som finns tillhands också får delta. Eftersom företagets samtliga 
medarbetare vid genomförandet var på samma plats och lättillgängliga kunde samtliga moment 
genomföras snabbt, billigt och enkelt. Urvalet inkluderade alla medarbetare förutom de som utgör 
företagets ledningsgrupp.  
 
Urval av granskad dokumentation innefattar dokumenterade strategier, tillgängliga processkartor, 
skrivna rutiner, handböcker och mallar som används inom företaget samt information som anges 
på webbplatsen. Författarna granskade även företagets budget och årsredovisning samt andra 
rapporter som har gjorts tillgängliga på författarnas begäran. Urvalet av kriterier som 
dokumentationen granskades utifrån har en koppling till de sju huvudprinciperna som anges i ISO 
9000. Urvalet av kriterierna baserades på författarnas egna bedömningar kring vad som är viktigast 
att uppfylla inom respektive kvalitetsprincip. 
 
Urvalet av deltagare i observationen utgick ifrån författarnas önskemål om att observera så många 
olika funktioner som möjligt givet funktionernas tillgänglighet vid observationstillfället och 
författarnas avsatta tid för observationen. Denscombe (2017) beskriver denna teknik som spårning 
av specifika individers aktiviteter, en i taget. Tekniken innebär att forskaren observerar en deltagare 
under en förutbestämd tid. Efter att det fastställda tidsspannet har passerat byter forskaren fokus 
till en annan deltagare i turordningen (Denscombe, 2017). De genomförda observationerna baserar 
sig på icke-sannolikhetsurval där författarna fritt fick bestämma i urvalsprocessen. Författarna 
anser att denna teknik var mest effektiv med hänsyn tagen till den tid som författarna förfogade 
över och tekniken ansågs även vara minst kostsam. 
 
De sex respondenterna som utgjorde fokusgruppen valdes ut med hjälp av ett slumpmässigt urval 
baserat på undergrupper i populationen. Dencsombe (2017) kallar detta urval för stratifierat urval, 
vilket innebär att den totala populationen delas in i olika undergrupper och respondenter väljs ut 
från varje undergrupp med principen om slumpmässigt urval. För författarna var denna teknik 
viktig för att säkerställa att viktiga funktioner i populationen fanns representerade i fokusgruppen. 
 
Respondenterna i gruppintervjun avgränsades till Lantbruksfabrikens ledningsgrupp som består av 
verkställande direktör, avdelningschef för operation och logistik, avdelningschef för försäljning 
samt avdelningschef för ekonomi och administration. Medlemmarna i ledningsgruppen är också 
företagets enda chefer. Ledningsgruppens medlemmar är de som inom företaget har mandat att 
besluta om verkställighet i olika frågor, däribland frågor kring planen för genomförande, 
uppföljning och säkring av framskrivet förslag på struktur av ett företagsanpassat ledningssystem. 
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3.5 Dataanalys 
Den valda metoden för analys av insamlade data beaktar de fynd som framkom med hjälp av de 
kvalitativa tillämpade verktygen. I tabell 3 redovisas författarnas analysprocess för respektive 
frågeställning. 
 
Tabell 3: Analysprocessen 

Frågeställning Analysprocess Verktyg 

Hur skiljer sig 
Lantbruksfabrikens nuvarande 
kvalitetsarbete jämfört med de 
kvalitetsprinciper som definieras i 
ISO 9000? 

Sju kvalitetsprinciper som 
definieras i ISO 9000   
 
 
Medarbetarnas bedömning av 
nuläget 
 
 
 
 
 
 
Författarnas bedömning av nuläget 
 
 
 

● ISO 9000 
   Beskrivning av  
   kvalitetsprinciperna 
 

● Enkätundersökning 
   följsamhet till  
   med PDCA-cykel 

● Självskattning 
   följsamhet till 
   kvalitetsprinciper och  
   hörnstensmedellen 
 

● Dokumentations- 
granskning 
   i jämförelse med  
   författarnas kriterier  
   inom kvalitetsprinciperna 

Hur kan ett företagsanpassat 
ledningssystem struktureras 
utifrån de kvalitetsprinciper som 
anges i ISO 9000? 

Medarbetarnas delaktighet 
 
 
 
Författarnas medverkan 
 
 
 

● Fokusgrupp 
   Tolkning av  
   förväntningar 
 

● Observationer 
   PBSM 

● Framskrivning av 
strukturens ingående delar 

Hur kan en plan för 
genomförande, uppföljning och 
säkring av struktur för ett 
ledningssystem inom 
Lantbruksfabriken utformas?  

Ledningens engagemang 
 
 
 
Upprätta en plan och förankra 
planen i organisationen 

● Gruppintervju 
   Tolkning av  
   förutsättningar 

 
● Upprätta ett årshjul 

kopplat till PDCA-cykel 
● Uppdatera företagets 

strategi för det interna 
kvalitetsarbetet med 
strukturen och årshjulet 
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3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Bryman och Bell (2017) beskriver validitet, reliabilitet och generaliserbarhet som tre 
grundläggande kvalitetskriterier inom all forskning, oberoende av forskningsstrategi. Validitet 
handlar enligt Bryman och Bell (2017) om en bedömning av huruvida studiens slutsatser hänger 
ihop eller inte. Vidare definierar författarna begreppet reliabilitet som tillförlitlighet i den 
bemärkelsen om studiens slutsatser skulle bli likadana vid en ny empirisk prövning. Det sista 
kvalitetskriteriet som benämns generaliserbarhet definierar Bryman och Bell (2017) som 
möjligheten för en studie att upprepas av andra forskare och vid ett annat tillfälle samt komma fram 
till liknande slutsatser som i en tidigare studie. 
 
Yin (2009) skriver att begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är lämpliga att 
använda vid fallstudier. Författaren menar att fallstudierna i sin omfattning och avgränsning kan 
utformas på så sätt att de uppfyller kriterierna inom respektive begrepp. Bryman och Bell (2017) 
beaktar i sina resonemang kring begreppen vad Yin (2009) anser men framhåller att 
fallstudieforskare är av den synpunkten att denna typ av studier inte syftar till att generera slutsatser 
som har en hög extern validitet eller generaliserbarhet. 
 
Författarnas studie bygger på en fallstudiedesign och därmed kan generaliserbarheten tolkas vara 
låg eftersom studiens slutsatser är bundna till en specifik arbetsplats, tid, människor och kultur. För 
att skapa möjlighet till generaliserbarhet valde författarna att ingående beskriva 
datainsamlingsmetoden och dataanalysen. Författarna valde även att redovisa den utskickade 
enkätundersökningen och självskattningen som alla medarbetare på Lantbruksföretaget erhållit. 
Vid läsarens bedömning av reliabiliteten i studien behöver det tas i beaktande att författarna 
tillsammans har mer än tjugo års arbetslivserfarenhet och kunskaper inom området kvalitet, 
ledarskap och förbättring. 
 
De slutsatser som författarna redogör för i studien bygger på triangulering, det vill säga förståelse 
av ett fenomen genom att ha betraktat det ur flera olika perspektiv. Genom användning av markant 
olika metoder och att därefter jämföra fynden kunde forskarna studera fenomenet ur så olika 
perspektiv som möjligt. Författarna hoppas att trianguleringen av data bidrar till att öka studiens 
validitet. I figur 5 illustreras den tillämpade trianguleringsmodellen i studien. 
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Figur 5: Trianguleringsmodell som har tillämpats i studien, illustrerad med metoder i 

kronologisk ordning där fynd från varje enskild metod jämförs med övriga fynd från de andra 
metoderna  

(fritt tolkat av författarna). 

 
3.7 Etiska ställningstaganden 
Enligt Denscombe (2017) ger de forskningsetiska koderna en vägledning om den typ av åtgärder 
som en forskare bör vidta och vad forskaren måste undvika vid genomförande av sin undersökning. 
De fyra forskningsetiska huvudprinciperna som formar grunden för forskningsetiska koder 
beskrivs av Denscombe (2017) på följande sätt: 
 

● skydd av deltagarnas intressen,  
● säkerställandet av att deltagande sker på frivillig basis och grundar sig på informerat 

samtycke, 
● basera sig på objektivitet och opartiskhet, det vill säga att forskaren inte styr 

undersökningen genom fina personliga värderingar och förutfattade åsikter samt 
● respekt för den nationella lagstiftningen. 

 
Författarna valde att skydda de enskilda respondenterna och företagets intressen genom att 
säkerställa anonymitet vid datainsamlingen och vid hänvisning till företaget. Insamlade data som 
inte redovisas i den slutgiltiga rapporten kommer att förstöras efter examinationen. 
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Samtliga medarbetare inom referensföretaget informerades via författarna och handledaren om 
studiens syfte, genomförande och slutsatser. Medarbetarnas deltagande i studien skedde efter 
samtycke och ett samarbetsavtal upprättades mellan författarna och handledaren inom företaget. 
Vidare genomfördes studien med respekt för objektivitet och opartiskhet. För att undvika 
snedvridningar i tolkningar fann författarna stöd i att kunna diskutera insamlade data med varandra 
och med handledaren på företaget. Författarnas ämnesgranskare bidrog även med reflektioner och 
insikter som förstärkte författarnas objektivitet i studien. 
 
Lagar, regler och ingångna avtal respekterades i studiens genomförande från projektplanering till 
examination. Insamlade data från referensföretaget användes endast i enlighet med studiens 
ändamål. All intern dokumentation som granskades av författarna lämnades på företaget efter 
granskningen. 
 
3.8 Metoddiskussion 
Författarnas val av metod utgår ifrån studiens syfte och de frågor som skulle besvaras. En utmaning 
i val av metoden var att identifiera en kombination som medförde att fenomenet kunde studeras ur 
olika perspektiv och samtidigt att en röd tråd kunde upprätthållas genom de valda verktygen. Att 
studera fenomenet ur olika perspektiv bedömdes av författarna vara viktigt eftersom det är många 
variabler inom ett företag som påverkar dess arbete med kvalitet och utformningen av ett 
ledningssystem. 
 
Litteraturgranskningen som genomfördes påvisade att mycket har skrivits om kvalitetsarbete och 
kvalitetsutveckling sedan 1940-talet. Det visar att kvalitet har varit och fortfarande är ett högst 
aktuellt område som förknippas med företagens överlevnad på marknaden, reducering av interna 
kostnader och förmågan att överträffa intressenternas krav samt förväntningar. Granskningen av 
ISO 9000:s principer och terminologi samt ISO 9001:2015-standarden var omfattande, men viktig 
för att förstå hur de kompletterar varandra och förstå innebörden av värderingar samt 
kvalitetsprinciper som definieras i ISO 9000. 
 
Efter granskning av ISO 9000 fick författarna fundera kring hur information kring nuläget inom 
Lantbruksfabriken skulle kunna inhämtas på ett sådant vis att den senare även skulle kunna 
jämföras mot de sju kvalitetsprinciperna. Genomförande av enkätundersökningen och 
självskattningen upplevdes av författarna som framgångsrikt eftersom allt som lämnades ut till 
medarbetarna även lyckades inhämtas. Författarna anser att detta troligen beror på att: 
 

● alla medarbetare fick information om studien och möjligheten att delta i undersökningen, 
● författarna var på plats på företaget när enkäten och självskattningen delades ut, 
● författarna påminde medarbetarna om inlämning både under förmiddagens och 

eftermiddagens fikastund samt  
● innehållet i enkäten och självskattningen gjordes kort och koncist. 
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Författarnas dokumentgranskning var en del av insamlingen av fakta från företaget. 
Dokumentgranskningen utgick ifrån en checklista med kriterier som författarna hade utformat efter 
litteraturgranskningen om ISO 9000 och standarden för ledningssystem för kvalitet. Den interna 
dokumentationen som granskades gjordes tillgänglig av företaget, utifrån företagets kännedom om 
författarnas studie och författarnas begäran av specifika dokument. Granskningen gav författarna 
en möjlighet att upptäcka företagets nuläge och bättre förstå de mottagna svaren från 
enkätundersökningen samt självskattningen.  
 
Författarna tog inte för givet att få granska allt som önskades utan förstod att vissa dokument kunde 
omfattas av större restriktioner än andra, såsom dokument som beskriver strategiska planer. I likhet 
med vad Denscombe (2017) skriver förstod författarna att tillträde till dokumentation kunde 
erhållas enbart om den som äger dokumenten var övertygad att en konfidentiell hantering kunde 
garanteras och att materialet inte skulle användas på ett sådant sätt som skadar de involverades 
intressen. 
 
Observationen berikade förståelsen för det vardagliga arbetsflödet inom Lantbruksfabriken, för den 
kultur som råder inom företaget och hur dokumenterade strategiska planer, riktlinjer samt rutiner 
tillämpas mellan olika funktioner. Författarna är noviser gällande tillämpningen av detta verktyg, 
vilket innebär att det finns en risk för att författarna omedvetet har påverkat de observerade 
objekten. Observationen krävde extensiva förberedelser, där författarna fick studera en stor mängd 
dokumentation och även affärssystemets funktioner inför de observationer som skulle genomföras 
respektive dag. 
 
Den genomförda workshopen med fokusgruppen inom företaget genomfördes i en positiv anda och 
med respekt för deltagarnas olika åsikter kring begreppet kvalitet och ledningssystem. Deltagarna 
visade på verkligt engagemang genom att ha reflekterat kring de olika begreppen inför workshopen. 
Författarna hade i god tid förankrat att en workshop önskades genomföras med utvald fokusgrupp. 
Det var således inte svårt att hitta tid för genomförande. Diskussionerna kretsade kring 
ledningssystemets ingående delar men tidvis övergick diskussionen från att handla om vad ett 
sådant ledningssystem består av till hur ledningssystemet skulle återspeglas i det vardagliga 
arbetet. 
 
Det sista metodverktyget som författarna använde sig av var gruppintervju, som genomfördes med 
företagets ledningsgrupp. Under gruppintervjun diskuterades förutsättningarna för att utforma en 
plan för genomförande, uppföljning och säkring av ledningssystemet inom Lantbruksfabriken. De 
fynd som framkom vid gruppintervjun tog författarna med sig för bearbetning av förslag till plan 
som senare fastställdes av ledningsgruppen. 
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4. Empiri 
 

I studiens empiriska kapitel redovisas de inhämtade data från Lantbruksfabriken som avser 
företagets nuvarande arbetssätt med kvalitet och medarbetarnas åsikter samt synpunkter om 
kvalitet samt ledningssystem. Kapitlet redogör även för företagsledningens förmedlade önskemål 
och förutsättningar för plan för genomförande, uppföljning och säkring av strukturen för ett 
företagsanpassat ledningssystem. 

 
 
4.1 Lantbruksfabrikens nuvarande arbete med kvalitet 
Enkätundersökningen som genomfördes syftade till att ge en uppfattning av det aktuella 
kvalitetsarbetet som sker inom företaget. Samtliga medarbetare i urvalet för enkätundersökningen 
besvarade och lämnade in sina svar. I figur 6 redovisas andelen ja-svar respektive nej-svar för varje 
definierad fråga i enkätundersökningen. 
 

 
Figur 6: Uppdelat stolpdiagram över svar från enkätundersökningen där den svarta delen av 

stapeln anger andel ja-svar i relation till den gråa delen av stolpen som anger nej-svar  
(fritt tolkat av författarna). 

 
Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten av Lantbruksfabrikens medarbetare 
känner till de huvudsakliga lagarna som måste efterlevas inom verksamheten. Vidare anser även 
merparten av medarbetarna att de får tillräckligt med feedback från sin närmaste chef för att på så 
vis kunna utföra ett bättre jobb. Medarbetarna anser sig få vara med och föreslå vilka förbättringar 
som ska genomföras i företaget, men ingen medarbetare anser sig vara delaktig vid uppföljning av 
beslutade förbättringar. 
 
Den utförda gapanalysen, som utfördes i form av en självskattning, bidrog till att kartlägga nulägets 
avstånd till de kvalitetsprinciper som definieras i ISO 9000 och de kraven som återfinns i ISO 
9001:2015-standarden. Medarbetarna fick värdera varje påstående mellan ett till tio, där värdet tio 
betyder att påståendet stämmer helt. 
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Figur 7: Polärdiagram över medelvärdet för respektive påstående illustrerad med en grå punkt 
som har bundits ihop till ett mönster för att lättare se skillnader mellan medelvärden för de olika 

påståendena 
(fritt tolkat av författarna). 

 
Medelvärdet från genomförd självskattning visar att de påståenden som Lantbruksfabrikens 
medarbetare fick ta ställning till erhöll låga värden. Inget påstående översteg värdet sex. Påstående 
om att företaget hjälper sina leverantörer att bli bättre genom att genomföra och dokumentera 
leverantörsbedömningar uppnådde det lägsta medelvärdet av alla påståenden i självskattningen. 
Påståendet om att ständiga förbättringar är en del av medarbetarens arbetsuppgifter genererade det 
högsta medelvärdet av de inkluderade påståendena i självskattningen. 
 
Den granskade dokumentationen som gjordes tillgängliga för författarna avser åren 2003 till och 
med 2019. I granskningen kunde årsredovisningen för 2018 presenteras med redogörelse för det 
gångna året och den marknadspotential som Lantbruksfabrikens produkter har i Sverige, Norden 
samt övriga Europa. Dokumentation avseende kundundersökningar eller hur företaget jobbar med 
kundernas returer finns inte på företaget. Rutin för förfrågan, kontakt och order från kunderna 
upprättades 2003 och reviderades senast 2010. Dokumentation för övervakning av kundernas krav 
finns inte inom företaget, däremot redovisar Lantbruksfabriken i sitt budgetdokument de 
prioriterade förbättringsområden per avdelning som de önskade att fokusera på under 2018. 
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Under dokumentgranskningen kunde en kvalitetsstrategi identifieras. Strategin är skriven 2003 och 
reviderades senast 2010. I strategin anges inga definitioner på intressenternas tillfredsställelse eller 
någon beskrivning av värdegrunden, ledningssystemet, företagskulturen eller ansvarsfördelningen. 
De redovisade processkartorna är upprättade 2003 och avser enbart inköpsprocessen samt 
försäljningsprocessen. Ingen övergripande redovisning av processernas ordningsföljd kunde 
redovisas vid dokumentgranskningen. Några ritningar av produktionsflöde kunde inte redovisas av 
företaget vid granskningstillfället. 
  
Arbetsbeskrivningar kunde delvis redovisas av Lantbruksfabriken. I arbetsbeskrivningarna finns 
inget angivet om rollens relevans för företagets kvalitetsarbete eller främjande av kundfokus. Inom 
företaget finns det vidare inget dokumenterat introduktionsprogram för nya medarbetare eller 
beslutad utbildningsplan. Granskning av företagets resultaträkning visar också att det inte finns 
några kostnader som avser personalutbildning under 2018. En personalhandbok finns 
dokumenterad och innehåller information om vilka regler som gäller för arbetstid, semester, 
reseersättning, gåvor, rekrytering med mera. I personalhandboken beskrivs även företagets arbete 
med arbetsmiljö och miljö, där säkerhet och välmående betonas som viktiga områden inom 
personalområdet. Mallar för medarbetarsamtal och lönesamtal redovisades för författarna. 
Mallarna innehåller dock inga skriftliga kriterier avseende strategin för det interna kvalitetsarbetet 
och kvalitetsmål. Begärd rutin för arbetsplatsträffar (APT) finns inte inom företaget men i 
personalhandboken står det skrivet att den interna kommunikationen mellan företagets ledning och 
alla medarbetare sker minst en gång i veckan på så kallad frukostmöte som inträffar varje tisdag. 
 
Rutin för dokumenthantering inom Lantbruksfabriken finns inte definierad och samma görs 
gällande kring det förbättringsverktyg som företaget förespråkar. Konferensanteckningar från 2019 
hänvisar dock till att arbete med ständiga förbättringar ska ske genom tillämpning av PDCA-
cykeln. 
 
Författarnas granskning av tillgänglig statistik avseende leveranssäkerhet från leverantör till 
Lantbruksfabriken visar på att av 22 138 registrerade leveranser av material mellan åren 2015 och 
2019 levererades närmare 45 procent efter bekräftat leveransdatum. Statistik avseende 
leveranssäkerhet från Lantbruksfabriken till kund visar att av 94 273 registrerade leveranser 
levererades närmare 40 procent till kund efter bekräftat leveransdatum. Några 
kallibreringsrapporter, rutiner för varuplock och rutin för godsmottagning kunde inte presenteras 
för författarna. Lantbruksfabriken kunde heller inte redovisa något dokumenterat som illustrerar 
det övergripande årshjulet där intervaller för olika återkommande händelser inom företaget är 
definierade. 
 
Den senast upprättade leverantörsbedömningen som har dokumenterats upprättades år 2010 och 
inga uppföljningar av leverantörer finns dokumenterade mer än vissa ramavtal avseende 
komponenter och priser. Rutin för registrering av nya produkter i affärssystemet finns och denna 
upprättades 2010. Kravspecifikationer för inköp på helt nya produkter har gjorts tillgänglig i 
digitalform. Den digitala plattformen är tillgänglig för funktionerna inom konstruktion, 
produktionsplanering och inköp. Vid dokumentgranskningen fick författarna ta del av hur 
reklamationer och avvikelser registreras i företagets affärssystem. Vid granskningen kunde dock 
inte någon rutin kring vem som gör vad vid en reklamation eller avvikelse redovisas. 
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Under observationerna hänvisade inte medarbetarna till dokumenterade rutiner. Vilka handlingar 
respektive funktion har möjlighet att genomföra i en aktivitet regleras genom olika behörigheter i 
affärssystemet. Under observationerna gavs inga tydliga tecken på att PDCA-cykeln är det 
förbättringsverktyget som tillämpas i det vardagliga arbetet. Författarna kunde under observationen 
inte jämföra processkartor med det faktiskt utförda arbetet eftersom sådan dokumentation om 
processerna saknades. 
 
Vidare noterades det under observationerna att den externa kommunikationen med intressenter som 
ringer till företaget inte hanteras konsekvent. Majoriteten av de observerade funktionerna ansluter 
exempelvis inte det egna anknytningsnumret till växeltelefonen när medarbetaren inte sitter i möte 
och har möjlighet att ta emot samtal från intressenter. De observerade interna 
kommunikationsvägarna var korta och skedde i regel ansikte mot ansikte samt handlade om 
beställning av ett utförande eller frågor kring varför en aktivitet genomförts på ett specifikt sätt. 
Under observationerna betonade deltagarna vid ett flertal tillfällen att genomförande av olika 
aktiviteter utgår ifrån ett arbetssätt som definierades 2003 alternativt 2010. 
 
I tabell 4 redovisas författarnas iakttagelser som gjordes under observationen av de olika 
funktionerna inom Lantbruksfabriken. 
 
Tabell 4: Författarnas iakttagelser under observationer 

Funktion Fynd 
 

Marknad ● Uppdaterar information på sociala medier. 
● Besvarar kommentarer från besökare på sociala medier. 
● Bokar yta och material till mässa. 
● Granskar webbplatsen innehåll. 
● Sammanställer presentation om företaget. 
● Samtalar med säljare om trender i kundernas krav och vilka nya produkter 

som marknaden efterfrågar.  

Försäljning ● Svarar på e-postmeddelanden från kunderna. 
● Ringer upp kunder som har lämnat meddelande. 
● Lägger kundorder i affärssystemet. 
● Kontaktar produktionsplanerare för att få bekräftelse på leveranstid gällande 

registrerad kundorder. 
● Ringer kund och meddelar leveranstid. 
● Bekräftar leveranstid på registrerad kundorder i affärssystemet. 
● Upprättar offert efter kundens förfrågan. 
● Skickar offert till kund. 

Produktion, inriktning 
planering 

● Undersöker i affärssystemet möjlig tid för leverans till kund på registrerad 
kundorder. 

● Meddelar säljare om möjlig tid för leverans till kund på registrerad kundorder. 
● Sammanställer en behovsberäkning av interna tillverkningsorder (“körplan”). 
● Registrerar tillverkningsorder i affärssystemet. 
● Skriver ut lista från affärssystemet med tillverkningsorder som är levererade. 
● Sparar om levererade tillverkningsorder till historik i affärssystemet. 
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Inköp ● Samtalar med produktionsplanerare om tillverkningsbehov de närmaste fyra 
veckorna.  

● Sammanställer en behovsberäkning av inköp i affärssystemet. 
● Skapar inköpsorder i affärssystemet enligt behovsberäkning och gällande 

avtal. 
● E-postar varje genererad inköpsorder till berörd leverantör. 
● Registrerar i affärssystemet mottagen orderbekräftelse från leverantör. 
● Skickar påminnelse via e-post till leverantör som ännu inte har skickat en 

orderbekräftelse. 
● Granskar och attesterar faktura som refererar till inköpsorder. 
● Ringer leverantör för att utreda varför mottagen leverans inte stämmer 

överens med kvantitet som anges på inköpsordern. 

Godsmottagning ● Tar emot levererat gods. 
● Kontrollerar levererat gods mot inköpsordern. 
● Lägger gods i lager. 
● Registrerar saldo av mottaget gods i affärssystemet. 

Produktion, inriktning  
tillverkning 

● Skriver ut registrerade tillverkningsorder från affärssystemet (“körplan”). 
● Åker till lager och hämtar komponenter som är angivna på 

tillverkningsordern. 
● Monterar ihop komponenterna. 
● Rapporterar av arbetstid och plockat material från lager i affärssystemet. 
● Transporterar monterad produkt till dess lagerställe. 

Lager ● Skriver ut förteckning över leveranser till kund innevarande vecka. 
● Kontrollerar att varje kundorder i förteckningen är materialklar. Om 

kundorder är materialklar erhåller den grön färg i affärssystemet. 
● Plockar produkterna från lagerhyllorna och placerar på pall. 
● Emballerar produkterna. 
● Rapporterar utleverans i affärssystemet. 
● Bokar frakt via internet. 
● Lämnar utskriven plocklista för hanterad kundorder till ekonomi. 
● Lastar in emballerad produkt i lastbilen. 

Ekonomi ● Tar emot plocklistorna från lager. 
● Kontrollerar i affärssystemet att kundordern som anges i plocklista är 

registrerad som slutlevererad. 
● Skapar kundfaktura i affärssystemet utifrån slutlevererad kundorder. 
● Skickar kundfaktura till kunderna med post. 
● Sammanställer kravrutin i affärssystemet med information om förfallna 

kundfakturor. 
● Skriver ut påminnelser och skickar dem till kund. 
● Skannar in inkomna leverantörsfakturor i system för elektronisk 

fakturahantering (EFH). 
● Matchar uppgifter på faktura till rubriker i EFH. 
● Distribuerar skannad faktura till attestant i EFH. 
● Sammanställer betalningsförslag för utbetalning. 
● Skickar utbetalningarna via fil till bank. 
● Laddar ned fil på gårdagens utbetalningar från bank. 
● Laddar upp utbetalningsfil till affärssystemet för bokföring. 
● Skriver ut inbetalningsinformation från bank. 
● Bokför varje inbetalning i affärssystemet genom matchning till kundfaktura. 
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● Svarar på inkommande samtal från intressenter. 
● Vidarekopplar inkommande samtal till andra funktioner. 
● Registrerar rapporterade avvikelser i tjänstgöringsrapporter i lönesystemet. 
● Arkiverar tjänstgöringsrapporter, reseräkningar och utläggsredovisning i 

personalpärm. 

 
4.2 Medarbetarnas delaktighet 
Svaren från fokusgruppen berör frågan om hur ett ledningssystem kan utformas utifrån de sju 
kvalitetsprinciper som definieras i ISO 9000 och som standarden ISO 9001:2015 har utvecklats 
ifrån. 
 
Den gemensamma åsikten bland deltagarna i fokusgruppen är att ett ledningssystem med fokus på 
kvalitet behövs inom Lantbruksfabriken. För att skapa en lyckad struktur i ett ledningssystem 
föreslog respondenterna att ledningssystemet måste utgå ifrån den befintliga verksamheten. En av 
respondenterna valde att uttrycka denna önskan enligt nedanstående citat. 
 

“Anpassning betyder för mig att ledningssystemet ska utgå ifrån vår verklighet och  
inte att vi ska ändra organisationen för att den ska passa  

in i ett dokument.” 
(Respondent 6) 

 
Respondenterna ansåg att ett ledningssystem behöver utgå ifrån en tydlig strategi som bland annat 
definierar begreppet kvalitet. Vidare framhävde respondenterna att företagsledningen behöver visa 
att detta arbete är viktigt genom att ta ett beslut om strategin för det interna kvalitetsarbetet. 
Respondenterna diskuterade även innebörden av begreppet kvalitet och alla respondenter 
definierade detta begrepp på olika sätt. I diskussionen kring begreppet berättade en av 
respondenterna följande: 
 

“Alltså, kvalitet är mycket. För min egen del ser jag ändå att kvalitet är en upplevelse.  
Kundens upplevelse av våra produkter, vår service. Myndigheternas upplevelse av oss. 
Leverantörernas upplevelse av förtroende mellan oss. Det handlar ju om upplevelse.” 

(Respondent 1) 
 
Trots att respondenterna tolkade begreppet kvalitet på olika sätt fanns det en enighet inom gruppen 
kring att kvalitetsfokus ska vara en inställning som genomsyrar alla handlingar oberoende av 
medarbetarens roll, rutin eller process. En respondent valde dock att uttrycka sin oro på följande 
sätt: 
 

“Jag orkar inte göra mer än det jag gör i dag. Jag är med, men någon annan får göra allt som 
behövs göras med kvalitet och ledningssystemet.” 

(Respondent 4)  
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Respondenten som valde att uttrycka sig enligt ovanstående citat berättade att när de för många år 
sedan köpte ett ledningssystem för kvalitet och lyckades bli certifierade, bestod deras utbildning 
av en kort föreläsning. Respondenterna var eniga i att de inte förstod vad konsulten som höll i 
föreläsningen ville förmedla och konsulten upplevdes inte förstå vad respondenterna försökte 
förklara om hur det vardagliga arbetet faktiskt såg ut på avdelningarna. En annan respondent 
förklarade att hela situationen upplevdes handla om att få en certifiering som företagets chefer 
kunde visa upp för omvärlden. 
 
Fokusgruppens respondenter uttryckte en önskan om enkelhet i strukturen vars olika delar är 
inarbetade i det årliga arbetsflödet på företaget. En stor oro som förmedlades av respondenterna 
avsåg frågan om hur ledningssystemet skulle hållas ihop. Respondenterna menade att ett delat 
ansvar bland alla medarbetare slutligen kommer innebära att ingen har ansvar för att hålla ihop 
ledningssystemet. En respondent, som fick medhåll av samtliga i fokusgruppen, valde i slutet av 
diskussionen att förmedla nedanstående när det gäller strukturen i det företagsanpassade 
ledningssystemet såväl som allt kvalitetsarbete inom företaget. 
 
“Det ska vara enkelt att se vad som går in, vad som kommer ut och vilken effekt vårt arbete har 

haft för våra kunder. Glöm inte bort. Det ska vara lätt att göra rätt från början till slut.” 
(Respondent 3) 

 
4.3 Ledningsgruppens engagemang 
Gruppintervjun som genomfördes med företagets ledningsgrupp syftade till att undersöka 
förutsättningar för en plan för genomförande, uppföljning och säkring av föreslagen struktur på ett 
företagsanpassat ledningssystem. 
 
I diskussionen med ledningsgruppen framkom det bland annat att det finns ett begränsat utrymme 
för att öka arbetsbelastningen bland medarbetarna. Ett tydligt önskemål från ledningsgruppen var 
att planen ska omfatta ett längre perspektiv och gärna vara återkommande, detta för att förbättringar 
ska kunna införas exempelvis varje år. Under intervjun framfördes en önskan om att kunna koppla 
planen till företagets återkommande budget- och årsredovisningsprocess.  
 
Avdelningschef för ekonomi och administration berättade under intervjun att företagets 
affärssystem och lönesystem ger idag stora möjligheter till mätning av exempelvis antal 
genomförda leverantörsutvärderingar, leveranssäkerhet, leverantörernas säte, information kring 
kunderna och en bred variation av statistik gällande medarbetarna. Avdelningschefen berättar 
vidare att det idag saknas struktur för vilka mätningar som ska inhämtas och i vilket sammanhang. 
Chefen har en önskan om att befintliga mått ska användas i den föreslagna strukturen och planen 
ska möjliggöra för att de ska kunna följas upp över tid. 
 
I likhet med fokusgruppen ansåg ledningen att de har ett stort ansvar för att säkerställa att det 
bedrivs ett kvalitetsarbete inom företaget. Ledningen ansåg att de behöver ta ett tydligt beslut och 
initiera arbetet utifrån en explicit strategi som ska gälla inom företaget. Vidare har ledningen 
kännedom om att det finns en gammal strategi för det interna kvalitetsarbetet, men eftersom dess 
innehåll är flera år gammalt har den förlorat sin relevans inom företaget. 
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Enkelhet och tydlighet var två ord som ledningsgruppen förmedlade i gruppintervjun. Dessa ord 
ska enligt dem känneteckna planen, den föreslagna strukturen och det som över en cykel måste 
göras. Ledningsgruppen förmedlade att företagets rådande ekonomiska ställning inte möjliggör 
utrymme för kostsamma investeringar. Plan för genomförande, uppföljning och säkring måste utgå 
ifrån företagets befintliga resurser. 
 
Det övergripande ansvaret för att hålla samman strukturen och dokumenthanteringen för 
ledningssystemet bedömdes på mötet tillfalla en av avdelningscheferna, mot bakgrund av chefens 
kunskap och erfarenhet. Förutsättningarna för ett sådant ansvarstagande ansågs vara goda enligt 
avdelningschefen som är tilltänkt att få förtroende för det övergripande ansvaret så länge dennes 
arbete får utgå ifrån en uppdaterad strategi och tydlig plan på vad och när allt ska göras. 
 

5. Analys  
 

I detta kapitel förklarar författarna innebörden av det insamlade empiriska materialet. Författarna 
jämför i sin analys de insamlade data med teorin för att på så vis förklara olika mönster och vilken 
betydelse de har i relation till det studerade fenomenet. 

 
 
5.1 Nulägesorientering  
Bergman och Klefsjö (2012) skriver att en tillämpning av PDCA-cykeln, även kallad för 
förbättringscykeln, bör tillämpas av företagen för att få stöd i det systematiska arbetet och uppnå 
en systematik för ständig förbättring. Författarna menar att en visualisering av PDCA-cykeln har 
ett symboliskt värde inom organisationen. De faser som cykeln består av kan kopplas till 
arbetsflödet i ett ledningssystem. 
 
Den genomförda enkätundersökningen visar på en stor variation i svaren, vilket innebär att nuläget 
tolkas olika av medarbetarna. Frågorna i enkätundersökningen kan kopplas till olika faser i PDCA-
cykeln och undersöker således vilken eller vilka faser som är mer dominerande än andra inom 
företaget. I tabell 5 redovisas frågorna och svaren samt den koppling som kan göras till PDCA-
cykeln.  
 
Tabell 5: Samband mellan PDCA-cykeln, frågorna i enkätundersökningen och svaren 

Fas i  
PDCA-cykeln 

Frågor Antal JA Antal Nej 

Planera (P) Får du vara med och planera genomförande av beslutade 
förbättringar? 

4 (24 %) 13 (76 %) 

Planera (P) Känner du till de huvudsakliga kraven som era kunder ställer 
på er? 

7 (41 %) 10 (59 %) 

Planera (P) Känner du till de huvudsakliga lagarna som ni måste 
efterleva? 

10 (59 %) 7 (41 %) 

Planera (P) Anser du att företagets vision är tydlig? 3 (18 %) 14 (82 %) 
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Planera (P) Känner du till vilka värderingar företaget står för? 3 (18 %) 14 (82 %) 

Genomföra (D) Är arbetsprocesserna och rutinerna som du arbetar utifrån 
dokumenterade? 

6 (35 %) 11 (65 %) 

Genomföra (D) Är arbetsprocesserna och rutinerna som du arbetar utifrån 
tydliga? 

5 (29 %) 12 (71 %) 

Studera (C) Får du tillräckligt med information om hur ditt arbete bidrar 
till företagets resultat? 

3 (18 %) 14 (82 %) 

Studera (C) Får du den feedback du behöver av chefen för att kunna göra 
ett bättre jobb? 

10 (59 %) 7 (41 %) 

Studera (C) Deltar du vid uppföljning av beslutade förbättringar? 0 (0 %) 17 (100 %) 

Förbättra (A) Får du vara med och föreslå vilka förbättringar ni ska 
genomföra i företaget? 

11 (65 %) 6 (35 %) 

Förbättra (A) Anser du att ni diskuterar tillräckligt om vad kvalitet betyder 
för er inom företaget? 

4 (24 %) 13 (76 %) 

Lantbruksfabrikens följsamhet till PDCA-cykeln enligt författarnas tolkning 
av erhållna svar från enkätundersökningen 

66 Ja-svar 
(32 %) 

138 Nej-svar 
(68 %) 

 
Medarbetarnas svar på frågorna som kan härledas till planeringsfasen (P) indikerar att det kan vara 
svårt att identifiera orsakerna till problemen eftersom grundorsakerna inte kartläggs på ett 
systematiskt sätt inom företaget. Den låga andelen ja-svar som erhölls i fyra av de fem frågorna 
som författarna kopplar till planeringsfasen indikerar att Lantbruksfabrikens mål troligen inte är 
tydligt definierade utifrån resurser, intressenter, risker och möjligheter i enlighet med vad Bergman 
och Klefsjö (2012) anser ska definieras i denna fas. 
 
Bergman och Klefsjö (2012) skriver vidare att genomförandefasen (D) kännetecknas av 
kommunikation och genomförande av förbättringsåtgärderna. Medarbetarnas svar från 
enkätundersökningen indikerar att kommunikationen från företagsledningen till medarbetarna, om 
de processer och rutiner som det vardagliga arbetet ska utgå ifrån, inte är tillräckligt tydlig för alla 
inom företaget. Majoriteten av medarbetarna anser att arbetsprocesserna såväl som rutinerna är 
otydliga. Detta kan tolkas vara en konsekvens av otydligheterna som kan finnas i planeringsfasen, 
där processerna och rutinerna bör anpassas och fastställas. 
 
Eftersom alla faser i PDCA-cykeln påverkar varandra bidrar otydligheterna i planerings- och 
genomförandefasen troligen till att studerafasen (C) inte heller kan utövas i tillräcklig omfattning. 
Detta kan vara en av förklaringarna till den låga andelen ja-svar i två av de tre frågor som författarna 
kopplar till studerafasen. Medarbetarnas svar på frågor som han kopplas till studerafasen visar på 
att ledningen kommunicerar sådan information som medarbetaren ska beakta för att kunna göra ett 
bättre jobb. Samtidigt tyder medarbetarnas svar på att det sker otillräckligt med kommunikation 
kring hur den enskilda medarbetarens insatser bidrar till företagets resultat och samtliga 
medarbetare anser sig inte vara delaktiga i uppföljning av beslutade förbättringar.  
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Detta kan tolkas som att effekterna av genomförda åtgärder inte kommuniceras ut i tillräcklig 
omfattning av företagsledningen. Svaren indikerar att medarbetarna enbart får information om vad 
den närmaste chefen vill att medarbetaren ska göra. 
 
I den sista fasen av PDCA-cykeln ska företag ta lärdomar och förbättra sin verksamhet utifrån den 
fakta som har samlats in och analyserats. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) handlar det om att 
definiera nya åtgärder som ska planeras för och på så vis kan cykeln börja om på nytt, utifrån ett 
nytt utgångsläge. Majoriteten av Lantbruksfabrikens medarbetare anser att de får vara delaktiga i 
att föreslå vilka förbättringar som ska genomföras men de anser sig inte få vara delaktiga i planering 
eller utvärdering av de beslutade förbättringarna i någon större omfattning.  
 
I likhet med att enkätundersökningens frågor kunde kopplas ihop med de olika faserna i PDCA-
cykeln kunde även påståenden i självskattningen och medarbetarnas svar kopplas ihop med de sju 
kvalitetsprinciperna som definieras i ISO 9000. Denna koppling gav författarna möjlighet att 
undersöka hur långt ifrån medarbetarna anser att deras arbete är i relation till de sju 
kvalitetsprinciperna. I tabell 6 har författarna kopplat ihop självskattningens påståenden till de sju 
kvalitetsprinciperna. 
 
Tabell 6: Samband mellan kvalitetsprinciper, påståendena i självskattningen och det 
genomsnittliga värdet från medarbetarna i respektive påstående 

Kvalitetsprincip  Påstående 
 

Genomsnittliga värdet 
1 = Stämmer inte alls      
10 = Stämmer helt  

Kundfokus Jag känner till våra kunders krav och förväntningar 5,53 

Ledning Ledningens förväntningar på mig är tydliga och realistiska 4,29 

Ledning Ledningen ger mig möjlighet till utveckling i mitt arbete 5,71 

Medarbetarnas 
engagemang 

Jag deltar aktivt i företagets utveckling 5,35 

Processinriktning Processerna inom företaget är tydliga för mig 3,24 

Processinriktning Det finns en tydlig tråd mellan företagets mål, strategier och 
de definierade processerna 

3,65 

Förbättring Att arbeta med ständiga förbättringar är en del av mina 
arbetsuppgifter 

5,88 

Faktabaserade beslut Vi samlar in och analyserar synpunkter och klagomål samt 
information om avvikelser minst en gång per år 

1,88 

Relationshantering Vi hjälper våra leverantörer att bli bättre genom att 
genomföra och dokumentera leverantörsbedömningar 

1,59 

Lantbruksfabrikens följsamhet till de sju kvalitetsprinciperna som definieras i 
ISO 9000, enligt författarnas tolkning 

4,12 
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Självskattningen som genomfördes sammanställdes utifrån principerna för gap-modellen. 
Bergman och Klefsjö (2012) menar att denna typ av modell kan användas för att identifiera olika 
luckor mellan förväntan och verkligheten, genom tillämpning av modellen kan brister mellan de 
olika lägena identifieras.  
 
I författarnas version av gap-modellen var syftet att mäta avståndet till värde tio inom respektive 
fråga. Värde tio representerar fullständig uppfyllelse av påståendet och varje påstående är kopplat 
till en kvalitetsprincip som definieras i ISO 9000. Självskattningen visar på genomsnittligt låga 
värden per respektive påstående, vilket kan tolkas som att kvalitetsprinciperna inte beaktas i någon 
större omfattning i det arbetet som sker inom Lantbruksfabriken. 
 
Bergman och Klefsjö (2012) skriver att Hörnstensmodellen tydliggör betydelsen och samspelet 
mellan de olika ingående delarna. Modellens hörnstenar kan vidare kopplas till de sju 
kvalitetsprinciper som definieras i ISO 9000. I figur 8 presenteras Hörnstensmodellen med 
koppling till kvalitetsprinciperna och det genomsnittliga värdet som varje princip erhöll utifrån 
medarbetarnas värderingar i självskattningen. Det maximala värdet tio representerar enligt 
författarna ett arbete i tillräcklig omfattning inom respektive hörnsten och kvalitetsprincip. Ju lägre 
värde en hörnsten erhöll, desto sämre fokus har den inom Lantbruksfabriken. 
 

 
Figur 8: Hörnstensmodellens koppling till kvalitetsprinciper samt genomsnittliga värden för 

varje kvalitetsprincip som påståenden i självskattningen kan kopplas till,  
utifrån en fri tolkning av författarna 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 40; SS-EN-2015a, s. 3–9). 

 
Bergman och Klefsjö (2012) skriver att en otillräcklig förståelse för vad kunden verkligen vill ha 
leder till brister i produktion och leveranser. Leveransen riskerar med andra ord att inte motsvara 
kundens förväntningar på produkten. Det sammanvägda värdet på 5,53 av kvalitetsprincipen 
kundfokus indikerar en låg kännedom om kundernas förväntningar bland medarbetarna.  
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Detta genererar troligen brister inom produktion och leveranser till Lantbruksfabrikens kunder, och 
kan vara en av orsakerna till den stora variationen i leveranssäkerhet som granskades av författarna. 
Det redovisade låga värdet på kvalitetsprincipen kundfokus kan bidra till stora brister mellan 
kundernas förväntningar och företagets erbjudande i form av produkter samt tjänster. Bergman och 
Klefsjö (2012) skriver att bristen på förståelse för kvalitet utifrån kundernas perspektiv kan bero 
på luckor i kommunikation, ledning samt produktionsprocess inom företaget. Analysen av 
medarbetarnas genomsnittliga värde inom respektive påstående visar att ledningens nuvarande sätt 
att engagera medarbetarna och bidra till stabiliteten i företagets processer är otillräcklig. Nuvarande 
arbetssätt kan ha varit en bidragande faktor till det låga genomsnittsvärdet inom kvalitetsprincipen 
kundfokus.  
 
Företagets förbättringsarbete, med fokus på ständiga förbättringar, har ett genomsnittligt värde på 
5,88. Det erhållna värdet kan tolkas som att strax över hälften av Lantbruksfabrikens medarbetare 
anser att arbete med ständiga förbättringar är en del av deras arbetsuppgifter. Samtidigt visar 
enkätundersökningen att PDCA-cykel inte är det tongivande förbättringsverktyget inom företaget, 
vilket kan tyda på att arbetet inte baserar sig på något systematiskt arbetssätt. Den genomförda 
dokumentgranskningen antyder dock att tillämpning av PDCA-cykeln förespråkas av 
företagsledningen.  
 
Påståenden med de lägsta värdena avser arbete utifrån faktabaserade beslut och relationshantering. 
Detta kan innebära att företaget i dagsläget inte jobbar med systematiska analyser och utvärderingar 
i någon större omfattning. Trovärdigheten för denna hypotes förstärks av medarbetarnas svar i 
enkätundersökningen, där hundra procent av medarbetarna inte anser sig vara delaktiga vid 
uppföljning av beslutade förbättringar. Detta har också ett samband med den stora statistiska 
variationen i leveranssäkerhet från leverantör till företaget som författarna tog del av vid 
dokumentgranskningen.  
 
Den genomförda dokumentgranskningen bekräftar att företagets nuvarande arbetssätt inte är 
systematiskt med tydligt definierade ramar. Granskade arbetsprocesser och rutindokument är 
närmare tio år gamla och någon illustrerad bild över företagets olika processer finns inte. Detta kan 
ha lett till ett ofokuserat arbetssätt där medarbetarna inte längre ser helheten och därigenom har 
tappat kundfokus i det vardagliga arbetet.  
 
5.2 Nyckel till framgångsrik struktur för ett ledningssystem 
Persson (2016) rekommenderar i sin bok att företag som ämnar att arbeta med kvalitet, så som det 
anges i offensiv kvalitetsutveckling, bör ta stöd i ett ledningssystem. Enligt Persson (2016) kan 
ledningssystemet stödja en verksamhet när det gäller planering av processerna, resursanvändningen 
och dokumentationen av relevant information som behövs för att nå de uppsatta målen. 
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Målen som strukturen för det företagsanpassade ledningssystemet behöver stötta 
Lantbruksfabrikens verksamhet med definieras i ISO 9000 (SS-EN, 2015a) enligt följande: 
 

● Säkerställa att organisationen uppfyller kundkrav och strävar efter att överträffa kunders 
behov och förväntningar – Kundfokus. 

● Säkerställa att alla ledare har samsyn i fråga om syfte och inriktning samt skapar 
förutsättningar för att engagera personalen i att nå organisationens kvalitetsmål – Ledning. 

● Skapa förutsättningar för att kompetenta och engagerade medarbetare erhåller befogenheter 
för att förbättra organisationens förmåga att skapa och leverera mervärde – Medarbetarnas 
engagemang. 

● Skapa och hantera stabila och förutsägbara resultat genom samverkande processer i ett 
sammanhängande system – Processinriktning. 

● Fokusera på ständiga förbättringar för att öka framgångsfaktorer för organisationen – 
Förbättring. 

● Beslut ska baseras på analys och utvärdering av data och information leder sannolikt till 
mer hållbara resultat – Faktabaserade beslut. 

● Hantera sina relationer med alla intressenter väl – Relationshantering. 
 
I fokusgruppens svar från den genomförda workshopen ansåg respondenterna att struktur till 
ledningssystemet måste utgå ifrån den befintliga verksamheten. Enligt respondenterna bidrar denna 
anpassning till att ledningssystemet accepteras av medarbetarna. Fokusgruppens förmedlade 
åsikter stödjer Bergman och Klefsjös (2012) påstående om att ledningssystemet måste formas efter 
organisationen i fråga och dess kontext om den ska bli framgångsrik. Enligt Persson (2016) leder 
denna företagsanpassning till långsiktiga förbättringar av företagets prestanda och kan anses vara 
grunden för arbetet med hållbar utveckling.  
 
Fokusgruppen ansåg vidare att det är viktigt att det finns en enkelhet i strukturen såväl som en 
tydlighet kring de ingående delarna i ledningssystemet. Bergman och Klefsjö (2012) skriver att 
nyckeln till framgångsrik implementering av ett ledningssystem är företagsledningens och 
medarbetarnas engagemang. Utan engagemang genomförs det inga ständiga förbättringar och den 
offensiva kvalitetsutvecklingen riskerar därmed att stanna av. Fokusgruppens önskan om att hålla 
en struktur enkel och tydlig kan tolkas som två huvudkomponenter som bidrar till att engagera och 
behålla engagemanget kring ledningssystemet över tid. 
 
Persson (2016) skriver att ett ledningssystem måste omfatta företagets huvudprocesser. Genom 
tillämpningen av Isakssons (2018) processbaserade systemmodell (PBSM) kan en övergripande 
bild av företagets ingående delar visualiseras. Isaksson (2018) skriver att PBSM-modellen ger dels 
en övergripande bild av delar som finns inom företagets systemgräns, dels kan modellen användas 
för att identifiera problemområden. Utifrån författarnas dokumentgranskning och det observerade 
arbetsflödet har Lantbruksfabrikens PBSM-modell kunnat utformas i enlighet med figur 9. 
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Figur 9: Tillämpning av PBSM på Lantbruksfabrikens verksamhet med det observerade 

arbetsflödet utifrån en fri tolkning av författarna 
(Isaksson, 2018, s. 33). 

 
Författarnas observationer har fungerat som en kartläggning av de dominerande processerna inom 
Lantbruksfabriken. Vissa iakttagelser från observationerna tillsammans med författarnas 
genomförda dokumentgranskning visar att det finns stödprocesser inom företaget. Dessa processer 
har inte fått stort utrymme under observationerna men är viktigt för att det vardagliga arbetet ska 
fungera. Iakttagelserna från observationerna och dokumentgranskningen har bidragit till att 
utvärdera och definiera vilka av processerna i verksamheten som kan benämnas som huvud-, stöd- 
och ledningsprocesser. Genom tillämpning av Isakssons (2018) PBSM-modell kunde dessa 
processer placeras i relation till varandra och dess relevans till hela systemgränsen som 
Lantbruksfabriken verkar inom. Processindelningen som visualiseras i PBSM-modellen ovan 
skapar en förståelse för Lantbruksfabrikens verksamhet och således även de processer som måste 
beaktas i framställning av förslaget till struktur för det företagsanpassade ledningssystemet.  
 
Företagsledningen framförde också att verksamheten har idag tillgång till en bred variation av 
statistik från sitt affärssystem och lönesystem. De förespråkar att den befintliga tillgången av data 
ska utnyttjas i strukturen för ledningssystemet. Tillämpning av befintliga mått i den nya strukturen 
kan enligt författarna bidra till att strukturen upplevs mer accepterad eftersom den tar tillvara på 
aktiviteter som redan finns inom företaget. 
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Med hänsyn tagen till de framförda önskemålen kring mått och att enkelhet samt tydlighet ska 
genomsyra hela strukturen för ledningssystemet kan mått enligt tabell 7 användas inom 
Lantbruksfabriken.   
 
Tabell 7: Förslag på mått 

Ingående del i 
PBSM 

Dimension 
 

Mått  

Input Kvantitativ Antal genomförda leverantörsutvärderingar på befintliga leverantörer per år  

Input Kvantitativ Antal genomförda nya leverantörsutvärderingar på nya leverantörer per år  

Input Kvantitativ Andel tidiga/försenade leveranser från leverantör per år  

Input Kvantitativ Andel utländska leverantörer i leverantörsregistret  

Output Kvalitativ Upplevd nöjdhet i kundundersökningen  

Output Kvalitativ Upplevt engagemang i medarbetarundersökningen 

Output Kvantitativ Omsättning i kronor per månad i resultaträkningen 

Output Kvantitativ Resultat i kronor per månad i resultaträkningen 

Output Kvantitativ Andel nya kunder av total kundstock per år 

Output Kvantitativ Antal mottagna klagomål per år 

Output Kvantitativ Andel tidigare/försenade leveranser till kund per år 

Output Kvantitativ Antal registrerade returer per år 

Output Kvantitativ Antal krediteringar per år 

Output Kvantitativ Summa krediteringar i kronor per år 

Output Kvantitativ Andel nya medarbetare av totalt anställda per år 

Output Kvantitativ Sjuktal per år 

Output Kvantitativ Antal rapporterade tillbud per år 

Output Kvantitativ Antal rapporterade olyckor per år 

Output Kvantitativ Utnyttjad el, värme och vatten i kWh samt liter per år 
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5.3 Långsiktiga planer i stället för kortsiktiga resultat 
I likhet med fokusgruppens svar framkom det i gruppintervjun med företagsledningen att 
strukturen för ledningssystemet bör vara enkel och tydlig. Dessa två komponenter har sedan 
tidigare bedömts av författarna att vara framgångsfaktorer för att skapa delaktighet och 
engagemang kring upprätthållande av strukturen för ledningssystemet. 
 
Bergman och Klefsjö (2012) förespråkar långsiktiga förbättringar av organisationens övergripande 
prestanda och Persson (2016) menar att långsiktighet är grunden till hållbar utveckling inom ett 
företag. Som stöd till det långsiktiga arbetet förespråkar Bergman och Klefsjö (2012) en 
systematisk arbetsmetod för ständiga förbättringar genom tillämpning av PDCA-cykeln. Nuläget 
omdefinieras genom ett cykliskt förlopp och nya förbättringar implementeras i varje ny cykel. 
Lantbruksfabrikens företagsledning förmedlade under gruppintervjun att långsiktighet är det som 
de förespråkar när det gäller plan för genomförande, uppföljning och säkring av strukturen för 
ledningssystem.  
 
I planeringsfasen i PDCA-cykeln ska mål för ledningssystemet och processerna tydliggöras med 
beaktande av företagets resurser, intressenter, risker och möjligheter (SS-EN 2015b). En strategi 
för det interna kvalitetsarbetet kan enligt författarna anses vara ett lämpligt dokument där företaget 
kan fastställa dessa delar. Dokumentet kan utformas till att ha en samordnande funktion i det 
cykliska arbetet såväl som att definiera företagets värdegrund som bygger på de sju 
kvalitetsprinciperna i ISO 9000. Författarna anser att en strategi för det interna kvalitetsarbetet kan 
bidra till att utveckla företagets kultur och struktur åt en önskad riktning. 
 
5.4 Sammanfattning av analysen 
Analysen av det empiriska underlaget som har genomförts av författarna kan sammanfattas i 
följande punkter: 
 

● PDCA-cykelns följsamhet är troligen låg inom Lantbruksfabriken, men det finns en vilja 
att jobba med kvalitet på ett cykliskt sätt. 

● Det är sannolikt att företagets nuvarande arbetssätt inte leder till systematiska förbättringar.  
● De sju kvalitetsprinciperna beaktas sannolikt inte i någon större omfattning i det vardagliga 

arbetet inom företaget. 
● Brister i en kvalitetsprincip riskerar att skapa brister i arbetet inom de andra 

kvalitetsprinciperna eftersom de påverkar och påverkas av varandra. 
● Dagens arbetssätt inom Lantbruksfabriken utgår ifrån närmare tio år gamla beskrivningar 

och rutiner. 
● Enkelhet och tydlighet förespråkas av medarbetare såväl som företagsledningen när det 

gäller struktur på ett ledningssystem. 
● En strategi för det interna kvalitetsarbetet kan ha en samordnande funktion gällande arbetet 

kring ledningssystemet och kvalitetsprinciperna. 
● En strategi för det interna kvalitetsarbetet kan bidra till att utveckla företagets kultur och 

struktur åt en önskad riktning. 
 

https://www.zotero.org/google-docs/?MDkqeg
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel återger författarna sin version av den analys som genomförts av de insamlade och 
tolkade data. I utrymmet för diskussion kommenterar och reflekterar författarna kring analysen 
och vad som kan ha bidragit till och påverkat analysens resultat. För metoddiskussion hänvisas 
läsaren till det tidigare metodavsnittet. 

 
 
6.1 Reflektion 
I arbetet med att ta fram och undersöka status för nuläget för Lantbruksfabriken krävdes ett gediget 
arbete med att sammanställa, tolka och analysera den insamlade informationen. Under 
datainsamlingen och tolkningen av de insamlade data kom situationen och nuläget att omdefinieras 
för Lantbruksfabriken beroende på vad data visade. Detta ledde i sin tur till en omfattande 
arbetsprocess där definition och avgränsning av syfte och mål för studien specificerades ytterligare. 
 
De genomförda enkätundersökningarna och kopplingen till PDCA-cykeln resulterade i ett för 
författarna viktigt ställningstagande kring hur medarbetare på företaget ser på kvalitetsarbete och 
offensiv kvalitetsutveckling. Det sammanvägda resultatet från självskattningarna uppnådde ett 
värde på 5,53, vilket indikerar att kunskapen och förståelsen för kvalitetsarbete inom 
Lantbruksfabriken är förhållandevis låg. Enkäterna följdes sedan upp med dokumentgranskning, 
observationer, workshop och intervjuer. 
 
Data till studien samlades in genom en fallstudie och är en överblicksbild av rådande situation hos 
Lantbruksfabriken. Kompetenshöjande insatser inom organisationen skulle med största 
sannolikhet ge ett helt annat resultat av enkätundersökningarna och de olika aktiviteterna för 
insamling av data. För den här studien anser författarna att den uppmätta kunskapsnivån hos 
medarbetarna är tillräcklig för att kunna ge en bild över nuläget och bidra till en grund för hur 
arbetet kan fortskrida för att anpassningen av ett ledningssystem ska vara framgångsrikt. 
 
I de teorier som studien tar upp om offensiv kvalitetsutveckling är engagemang både hos ledningen 
och medarbetarna en nyckelfaktor för ett lyckat arbete med ständiga förbättringar. Detta är något 
som även poängteras i de artiklar som rör tidigare forskning om implementering av ett 
ledningssystem. Inom Lantbruksfabriken är engagemanget från ledning och medarbetare stort 
enligt författarnas uppfattning. På vilket sätt engagemang och kunskap kan knytas till varandra 
samt huruvida det är möjligt att vara engagerad i kvalitetsarbetet när den befintliga kunskapsnivån 
om kvalitet är så låg som den bedöms vara inom Lantbruksfabriken är frågor som författarna dock 
ställer sig själva utifrån studiens resultat. 
 
Att motivation slår klass är ett talesätt som ofta förekommer inom idrottens värld. Författarna tolkar 
detta talesätt som att ett normalt sett sämre klassat lag kan vinna om motivationen och 
engagemanget är större än hos motståndarna. Enligt samma resonemang skulle engagemanget vara 
tillräckligt för att lyckas med kvalitetsarbetet och i så fall skulle kunskapsnivån inte vara det 
viktigaste för ett företag i deras kvalitetsarbete. Det krävs däremot en ökad kunskapsnivå inom 
kvalitetsområdet om företaget önskar skapa och behålla en hög verkningsgrad på kvalitetsarbetet. 
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Författarna tror därför inte att enbart engagemang är tillräckligt för att uppnå framgång; utan 
kunskap om hur ett systematiskt förbättringsarbete ska ske kommer företagets övergripande 
prestanda inte öka. Kunskapen bidrar till ett konsekvent och systematiskt arbetssätt som kan 
upprätthållas över tid. 
 
Processkartläggningen som genomfördes med stöd av den processbaserade systemmodellen 
(PBSM) påvisade företagets komplexitet mellan de interna processerna. Författarna anser att 
modellen kommer bidra till en tydligare och bättre kommunikation mellan medarbetare och ledning 
eftersom den illustrerar företagets processer och hur alla ingående delar samspelar med varandra. 
Vidare menar författarna att den ökade kännedomen om de egna processerna och samspelet mellan 
dem, i kombination med det redan uppvisade engagemanget kring kvalitetsarbetet samt en ökad 
förståelse för kvalitetsprinciperna, skapar goda förutsättningar för att studiens syfte och 
målsättning ska kunna uppnås. 
 
Ett ledningssystem enligt ISO 9000 bygger på kvalitetsprinciperna som även Bergman och Klefsjö 
(2012) beskriver i sin hörnstensmodell och som författarna har sammanställt i en egen tolkning av 
modellerna i teoriavsnittet. Genom att utgå ifrån kvalitetsprinciperna kan en verksamhet utveckla 
ett ledningssystem som är anpassad till verksamhetens förutsättningar. Arbetssättet med 
anpassningen bygger på god kännedom om verksamhetens processer men även intressenternas krav 
och förväntningar. Ett livskraftigt och fungerande ledningssystem verkar systematisk 
prestandahöjande för dess verksamhet och säkerställer då att verksamhetens arbete blir långsiktigt 
hållbart. 
 
Författarna har under arbetet med denna studie identifierat, kartlagt och konstruerat ett årshjul som 
bygger på PDCA-cykeln och budskapet inom offensiv kvalitetsutveckling. Årshjulet är en 
vidareutveckling och planering utifrån den systematik som förespråkas i ISO 9000 och sträcker sig 
över ett kalenderår. Författarna är övertygade om att systematiken kommer att hjälpa 
Lantbruksfabriken att planera in kvalitetsarbetet och etablera en långsiktig strategi i sitt arbete med 
ständiga förbättringar. Strategin för kvalitetsarbetet kan leda till en positiv inverkan på den hållbara 
utvecklingen inom företaget. 
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7. Slutsatser 
 

Syftet med författarnas studie har varit att identifiera hur en struktur till företagsanpassat 
ledningssystem kan utformas inom ett mindre industriföretag, utifrån de sju kvalitetsprinciper som 
definieras i ISO 9000. Syftet ämnades att uppnås genom att besvara tre specifika frågeställningar. 
Slutsatserna kring dessa frågor redovisas i detta kapitel, som avslutas med en diskussion och 
förslag till fortsatt forskning. 

 
 
7.1 Lantbruksfabrikens nuvarande kvalitetsarbete jämfört med de kvalitetsprinciper som 
definieras i ISO 9000 
I den genomförda litteraturstudien samlade författarna in information kring de sju 
kvalitetsprinciperna som definieras i ISO 9000. Principernas definition och innebörd är enligt ISO 
9000 framskrivna på följande sätt: 
 

● Kundfokus: säkerställa att organisationen uppfyller kundkrav och strävar efter att överträffa 
kunders behov och förväntningar. 

● Ledning:  säkerställa att alla ledare har samsyn i fråga om syfte och inriktning samt skapar 
förutsättningar för att engagera personalen i att nå organisationens kvalitetsmål. 

● Medarbetarnas engagemang: skapa förutsättningar för att kompetenta och engagerade 
medarbetare erhåller befogenheter för att förbättra organisationens förmåga att skapa och 
leverera mervärde. 

● Processinriktning: skapa och hantera stabila och förutsägbara resultat genom samverkande 
processer i ett sammanhängande system. 

● Förbättring: fokusera på ständiga förbättringar för att öka framgångsfaktorer för 
organisationen. 

● Faktabaserade beslut: beslut ska baseras på analys och utvärdering av data och information 
leder sannolikt till mer hållbara resultat. 

● Relationshantering: hantera sina relationer med alla intressenter väl (SS-EN, 2015a). 
 
Medarbetarnas svar från självskattningen indikerar att det kan finnas stora brister inom 
Lantbruksfabriken när det gäller arbetet med varje enskild kvalitetsprincip som definieras i ISO 
9000. Det kvalitetsarbete som sker inom företaget verkar vara av sporadisk karaktär och 
kännetecknas inte av ett systematiskt arbetssätt med tillämpning av PDCA-cykeln. 
 
Författarna bedömer att ledningens engagemang kring kvalitetsfrågor är stor och detsamma görs 
gällande för medarbetarnas engagemang; däremot verkar det saknas en tydlig struktur samt 
definierade metoder som ska användas i företagets kvalitetsarbete. De nuvarande bristerna i 
strukturen har medfört att Lantbruksfabriken inte inhämtar och dokumenterar intressenternas krav 
och förväntningar genom exempelvis återkommande undersökningar. 
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I företaget finns det en bristfällig tillgång till dokumentation kring affärsprocesserna, vilket troligen 
har resulterat i att processernas prestanda inte har kunnat mätas eller stabiliseras över tid. I det 
insamlade empiriska underlaget finns det vidare inget som tyder på att företagets beslut om 
förändringar baserar sig på systematiska analyser och utvärderingar. Detta skapar således stora 
risker för att det egna tyckandet och personliga preferenser påverkar företagets beslutsfattande. 
Konsekvensen av detta kan bli att beslutade förändringar inte nödvändigtvis leder till förbättringar. 
 
De analyserade data kring Lantbruksfabrikens nuläge gav författarna en förståelse för hur 
företagets nuvarande arbetssätt med kvalitet förhåller sig till kvalitetsprinciperna i ISO 9000. 
Analysen av nuläget indikerar att företaget sannolikt saknar ett systematiskt arbetssätt med ständiga 
förbättringar. Författarna bedömer att Lantbruksfabrikens organisationskultur präglas av en vilja 
att genomföra förbättringar och uppfylla intressenternas krav, men det saknas en tydlig struktur 
som stödjer organisationskulturens intentioner. 
 
7.2 Förslag på struktur för ett företagsanpassat ledningssystem utifrån kvalitetsprinciper 
som anges i ISO 9000  
Lantbruksfabrikens struktur behöver basera sig på dess nuvarande kontext, vilket omfattar externa 
resurser, drivare och input. Enligt författarnas bedömning måste kontextens inverkan på företaget 
definieras med de risker och möjligheter som de kan medföra. Författarna anser att en specificering 
av risker och möjligheter leder till en definition av relevanta målsättningar och prioriteringar som 
ska kopplas till företagets vision, strategier och värdegrund. Författarna anser vidare att de sju 
kvalitetsprinciperna som anges i ISO 9000 behöver utgöra företagets värdegrund, där den centrala 
principen är kundfokus. Vilka andra ledningsprocesser som definieras över tid inom företaget ska 
alltid utgå ifrån en strävan att uppnå företagets vision, framskrivna strategier och ha en tydlig 
koppling till företagets värderingar. 
 
Arbetsflödet i de identifierade huvudprocesserna behöver standardiseras genom rutiner som enkelt 
och tydligt beskriver hur medarbetarna ska utföra vissa uppgifter i processen. Processernas 
aktiviteter behöver anpassas utifrån de risker och möjligheter som har identifierats i kontexten. 
Eftersom det redan finns vissa rutiner men dessa är flera år gamla, kan de med fördel uppdateras 
och kommuniceras till berörda inom företaget. Huvudprocessernas utfall och effekt måste kunna 
mätas över tid genom kvantitativa eller kvalitativa mått. Stödprocessernas utformning ska utgå 
ifrån huvudprocessernas utmaningar och tillföra relevant stöd under värdeskapandet. 
 
För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt behöver ledningen följa upp huvudprocessernas 
prestanda genom analys av genomförda mätningar. Vid ledningens genomgång behöver 
företagsledningen göra analyser kring de risker och möjligheter som har identifierats och 
prioriterats under året. De behöver även analysera företagets lagefterlevnad eller avvikelser från 
lagarna genom att granska olika revisionsrapporter. Författarna rekommenderar att interna 
revisioner av strukturens ingående delar genomförs årligen inom företaget. Dessa revisioner 
kommer bidra till beslut och prioriteringar som är underbyggda med relevanta fakta. I figur 10 
redovisas författarnas förslag till struktur på ett ledningssystem som kan tillämpas inom 
Lantbruksfabriken. 
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Figur 10: Förslag på struktur på ett ledningssystem för Lantbruksfabriken med rekommenderade 

kvalitativa och kvantitativa mått, utifrån en fri tolkning av författarna 
(Isaksson, 2018, s. 33). 

 
7.3 Plan för genomförande, uppföljning och säkring av struktur för ett ledningssystem 
inom Lantbruksfabriken 
Utifrån gruppintervjun med företagsledningen var det tydligt att ledningen önskade en cyklisk plan 
för genomförande, uppföljning och säkring. Författarna bedömer att en cyklisk plan även skapar 
möjligheter för företaget att ständigt planera, genomföra, följa upp och förbättra sitt kvalitetsarbete. 
En cyklisk plan kan därför anses bidra till att förstärka det systematiska arbetssättet inom företaget. 
Ett annat önskemål var att planen skulle vara sammankopplad till företagets årliga arbete med 
budget och årsredovisning. 
 
Författarna har tagit hänsyn till företagsledningens önskemål och föreslagit en plan för 
genomförande, uppföljning och säkring av strukturen för ett företagsanpassat ledningssystem. 
Planen som illustreras i figur 11 har förankrats och beslutats av företagsledningen. Den har införts 
i företagets strategi för det interna kvalitetsarbetet, som författarna har uppdaterat utifrån denna 
studies slutsatser. Den beslutade strategin redovisas i bilaga 4. 
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Figur 11: Förslag på plan för en årligen återkommande cykel för genomförande, uppföljning och 

säkring av strukturen till ett ledningssystem inom Lantbruksfabriken 
(fritt tolkat av författarna). 

 
7.4 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning/arbete 
Den första frågeställningen i denna studie avsåg att redovisa hur Lantbruksfabriken i dag arbetar 
med kvalitet i relation till de sju kvalitetsprinciperna som definieras i ISO 9000. Denna fråga har 
krävt mest resurser för att kunna besvara den. Svårigheten med frågan var att inhämta kvalitativa 
mått som kan anses ha en koppling till PDCA-cykeln och kvalitetsprinciperna. För författarna var 
det även intressant att försöka utforma och tillämpa detta på ett enkelt sätt. 
 
Den andra frågeställningen gav författarna en utmaning som handlade om att försöka arbeta in 
medarbetarnas önskemål samt den innebörd som varje kvalitetsprincip står för i en modell som på 
ett enkelt sätt illustrerar det företagsanpassade ledningssystemets ingående delar. För att författarna 
skulle ha en möjlighet att besvara denna fråga var det viktigt att genomföra en litteraturgranskning, 
lyssna på fokusgruppens åsikter men också beakta de genomförda observationernas fynd. 
Författarna är medvetna om att det observerade arbetsflödet inom företaget inte är fullständigt. 
Hade författarna haft större tidsmässiga resurser är det högst troligt att författarna skulle mer 
ingående kunnat observera aktiviteter inom den interna och externa kommunikationen, HR, 
produktutveckling, arbetsmiljö och säkerhet. 
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Studiens tredje frågeställning innebar en annan typ av utmaning än de som författarna stötte på i 
de övriga frågeställningarna. Medarbetarna och ledningen hade flera olika önskemål som 
författarna behövde ta hänsyn till vid utformning av en plan. Författarna behövde även ta i 
beaktande den föreslagna strukturens ingående delar och var författarnas studie slutar samt var 
företagets fortsatta arbete ska ta vid. Författarnas uppfattning är att man i och med den förmedlade 
planen har också lyckats implementera ett arbete som grundar sig på PDCA-cykeln och följer 
företagets budget- samt årsredovisningsprocess. Författarna tror att kopplingar till de redan 
befintligt återkommande processerna inom företaget medför att aktiviteterna inte upplevs som 
något extra arbete utöver det som sker i företaget. 
 
Författarna anser vidare att den tillämpade metodiken och analysen i denna studie med fördel kan 
användas av företaget när de vill genomföra interna revisioner på ledningssystemet. De sju 
datainsamlingsmetoderna bidrog till en god jämförelse av fynden kring kvalitetsarbetet inom 
Lantbruksfabriken. Fynden i studien väckte även författarnas intresse för andra frågor än endast de 
som ämnade att besvaras. 
 
Författarna anser att det skulle vara av intresse att undersöka samspelet mellan organisationskultur 
och organisationsstruktur inom företag som har en ISO 9001:2015-certifiering och redovisar 
ekonomisk vinst. Det hade vidare varit intressant att jämföra detta med företag som har en ISO 
9001:2015-certifiering men redovisar ekonomisk förlust. Vid genomförande av 
fokusgruppsintervju fick författarna lyssna in respondenternas åsikter om begreppet kvalitet, där 
en av respondenterna definierade kvalitet som upplevelser. Författarna anser att det även hade varit 
intressant att undersöka vad kunderna till ett ISO 9001:2015-certifierat företag anser vara viktigast 
utifrån den känsla och handling som företaget förmedlar till dem. 
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Bilaga 1 - Enkätundersökning 
 
ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
Genom att besvara denna enkät hjälper du oss att få en förståelse för hur ni jobbar med kvalitet 
idag. Frågorna i enkäten undersöker dina åsikter vid planering av verksamheten, genomförandet 
av det egna arbetet, utvärdering av det genomförda arbetet och arbete kring att ständigt förbättra 
verksamheten. Denna undersökning ska genomföra anonymt och vi uppskattar ditt ärliga svar.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Känner du till de huvudsakliga kraven som era kunder ställer på er?                         Ja    Nej 
 
Känner du till de huvudsakliga lagarna som ni måste efterleva?                                 Ja     Nej 
 
Anser du att företagets vision är tydlig?                                                                          Ja    Nej 
 
Känner du till vilka värderingar företaget står för?                                                      Ja     Nej           
 
Är arbetsprocesserna och rutinerna som du arbetar utifrån dokumenterade?          Ja     Nej   
 
Är arbetsprocesserna och rutinerna som du arbetar utifrån tydliga?                         Ja     Nej   
 
Får du tillräckligt med information om hur ditt arbete bidrar                                    Ja     Nej   
till företagets resultat? 
 
Får du den feedback du behöver av chefen för att kunna göra ett bättre jobb?         Ja     Nej   
 
Deltar du vid uppföljning av beslutade förbättringar?                                                 Ja     Nej 
 
Anser du att ni diskuterar tillräckligt om vad kvalitet betyder för er                         Ja     Nej 
inom företaget? 
 
Får du vara med och föreslå vilka förbättringar ni ska genomföra i företaget?         Ja     Nej 
 
Får du vara med och planera genomförande av beslutade förbättringar?                  Ja     Nej 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Stort Tack för att du hjälper oss! 
 
 
 
Bruno Maras                           Peter Qvarfordt 
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Bilaga 2 - Självskattning 
 
SJÄLVSKATTNING 
 
Denna självskattning syftar till att ge svar på hur du bedömer dagens situation när det gäller de 
olika påståenden. Varje påstående har en koppling till de krav som måste uppfyllas enligt ISO 
9001:2015 standarden. Genom dina svar kan vi få en bild över hur långt ifrån eller hur nära 
verksamheten befinner sig från de ställda kraven. Denna självskattning ska genomföra anonymt 
och vi uppskattar ditt ärliga svar.  
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Stort Tack för att du hjälper oss! 
 
 
 
Bruno Maras                           Peter Qvarfordt 
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Bilaga 3 - Dokumentgranskning 
 
DOKUMENTGRANSKNING 
 
Koppling mellan huvudprinciper, författarnas kriterier och begärda dokument för granskning. 

Princip  
ISO 9000:2015 

Kriterium Begärt underlag 

Kundfokus Övervakning och granskning av relevant 
information om interna och externa frågor. 
 
 
 
Erbjuder produkter som uppfyller kundkrav. 
 
 
 
 
Visar tydligt ledarskap och åtagande i fråga om 
kundfokus. 
 
Kommunikation med kunder och bestämning av 
krav på produkter. 
 
 
Övervakning av kundernas uppfattning/krav. 
 
 
 
Prioriterade förbättringsområden för att uppfylla 
kundkrav. 
 

Budget 2018 
Månadsbrev 
Nyhetsbrev 
Hemsida 
 
Budget 2018 
Kundundersökningar 
Returpapper på returer 
från kund 
 
Kundundersökningar 
 
 
Försäljningsprocess 
Rutin för förfrågan, 
kontakt och offertförfrågan 
 
Kundundersökningar 
Rapporter från 
återförsäljare 
 
Prioriteringslista 
Budget 2018 
Årsredovisning 2018 

Ledarskap Ledningen visar ledarskap och åtagande i fråga om 
ledningssystem för kvalitet. 
 
Kvalitetsmål för relevanta funktioner, nivåer och 
processer stämmer med strategi för kvalitetsarbetet, 
är mätbara och tar hänsyn till tillämpliga krav, 
relevanta, övervakas, kommuniceras och 
uppdateras. 
 
Miljön som är nödvändig för att genomföra 
processerna så att överensstämmelse med krav på 
produkter uppnås, är definierad och infrastrukturen 
underhålls 

Strategi för kvalitetsarbetet 
 
 
Årsredovisning 2018 
Kvalitetsmål 
Processkartor 
 
 
Processkartor 
Ritning av flöde i fabriken 

Medarbetarnas 
engagemang  

Relevanta roller finns och har tilldelats ansvar samt 
befogenheter för att säkerställa att processerna ger 
resultat och främjar kundfokus. 
 
 

Arbetsbeskrivningar 
Organisationskarta 
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Kunskap för att genomföra processerna i syfte att 
uppnå överensstämmelse med krav på produkter 
underhålls och görs till tillgänglig i nödvändig 
omfattning.  
 
 
Öka medvetenhet hos personalen om företagets 
strategi för kvalitetsarbetet, kvalitetsmål och det 
egna bidraget till välfungerande ledningssystem 
samt konsekvenserna om kraven i ledningssystemet 
inte uppfylls. 
 
Intern och extern kommunikation som är relevant i 
fråga om kvalitetsledningssystem. 

 
Personalhandbok 
Introduktionsprogram 
Utbildningsplan 
Fakturor för 
personalutbildning 
 
Mall för medarbetarsamtal 
Mall för lönesamtal 
Månadsbrev  
Nyhetsbrev 
 
Arbetsbeskrivningar 
Rutin APT 
Rutin Månadsbrev 
Rutin Nyhetsbrev 

Processinriktning Definierade processer som behövs för 
ledningssystemet, dess ordningsföljd och 
samverkan, tillämpad övervakning och mätning, 
tilldelade ansvar och befogenheter, riskhantering. 
 
 
 
Definierade krav på produkterna och kriterier på 
processerna, godkännande och underhåll 

Arbetsbeskrivningar 
Processkartor 
Årsredovisning 2018 
Budget 2018 
Rutin för 
dokumenthantering 
 
Produktbroschyrer 
Mätprotokoll; produkter 

Förbättring Tillämpad förbättringsfilosofi Projektplaner från 2018 
Budget 2018 
Konferensanteckningar 

Faktabaserade beslut Säkerställande av giltiga och tillförlitliga resultat 
för verifiering att produkterna överensstämmer med 
kraven. 
 
 
 
 
Intervaller för genomgång av processer för att 
säkerställa dess lämplighet, tillräcklighet, verkan 
och överensstämmelse med företagets strategiska 
inriktning.  

Leveranssäkerhet från 
leverantör 
Leveranssäkerhet till kund 
Rutin för varuplock 
Rutin gör godsmottagning 
Kalibreringsrapporter 
 
Årshjul 
Budget 2018 
Årsredovisning 2018 
 

Relationshantering Utvärdering och val av leverantör utgår ifrån deras 
förmåga att tillhanda processer, produkter och 
tjänster enligt krav. 
 
Företaget arbetssätt att säkerställa att externt 
tillhandahållna processer, produkter och tjänster 
inte har negativ påverkan på företagets förmåga att 
leverera produkter till sina kunder som uppfyller 
deras krav. 
 

Leverantörsbedömningar 
 
 
 
Rutin för registrering av 
nya produkter i 
affärssystemet 
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Säkerställande att kravspecifikationer är tillräckliga 
innan de skickas till leverantörerna. 
Företagets analyser och utvärderingar av data som 
kommer från övervakning och mätning av 
kundtillfredsställelse, externa leverantörers 
prestanda, produkternas överensstämmelse med 
krav. 
 
Information om kvalitetsprestandan och verkan i 
fråga om kundtillfredsställelse, produkternas 
överensstämmelse med krav, avvikelser och 
korrigerande åtgärder. 

 
Kravspecifikationer på 
inköp 
Reklamationer från kund 
Avvisat gods vid 
godsmottagning 
 
 
 
Årsredovisning 2018 
Avvikelserapporter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

Bilaga 4 - Strategi för det interna kvalitetsarbetet 
 
  Reg nr 
 Ledning L-1.03.A 
 Dokument Utfärdad datum Sidor 
 Strategi för det interna kvalitetsarbetet 2003-12-27 4 
Framtagen av Godkänd av Reviderad datum Rev 
Bruno Maras 
Peter Qvarfordt 

 2019-05-03  

 
Strategi för det interna kvalitetsarbetet 
 
Bakgrund  

Företagets Strategi för det interna kvalitetsarbetet är framtagen på uppdrag av företagets styrelse 
och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla 
inom företaget förväntas följa strategin, såväl medarbetare, chefer och styrelsemedlemmar.  

Syfte  
Målet med företagets kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagets namn skall vara förknippat med 
hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice.  

Riktlinjer  
Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet. 
Som hjälpmedel i kvalitetsarbetet använder företaget ISO 9000:2015 och den internationella 
kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.  

Värdegrund 
Vi ska skapa enkelhet och funktion genom alla steg från leverantör till kund. 
Vi jobbar genom en tydlig organisation, processer och rutiner. 
Vi jobbar strukturerat med att skapa trygghet, förutsägbarhet samt trovärdighet hos våra kunder, 
medarbetare och kollegor samt våra ägare. 
Vi är flexibla och anpassar oss efter kundens förändrade krav och förväntningar. 
Vi ska ha en hög kompetens som bidrar till ständiga förbättringar och gör skillnad i kundernas 
vardag.  
 
Vårt ledningssystem 
Vårt ledningssystem utgår ifrån vår verklighet. Vi inhämtar och analyserar fakta från vår omvärld 
och våra kvalitetsmått. Vi identifierar och definierar våra risker och mjöligeter. Vi identifierar och 
definierar intressenternas tillfredsställelse. Vi prioriterar och planerar vår verksamhet genom att 
anpassa våra processer och rutiner samt fördela tydliga ansvar, befogenheter och resurser. 

 

Logotyp - sekretess 

Verkställande direktör - sekretess 
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Företagskultur 
Vår företagskultur ska kännetecknas av engagemang och delaktighet där vi respekterar varandras 
åsikter och bidrar att skapa arbetsglädje. Vi har en tydlig och öppen dialog i alla led. Våra beslut 
ska basera sig på analys av fakta från vår omvärld som vi samlar igen genom att följa årshjulets 
aktiviteter. 
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Kundtillfredsställelse  
Sveaverken Svea Agri AB:s framgång är nöjda kunder. Därför  

• agerar vi utifrån av som är på lång sikt bäst för våra kunder 
• jobbar vi alltid nära våra kunder 
• är vi professionella i vår bemötande  
• tänker vi på enkelhet och funktion i varje steg, där våra produkter underlättar  
          kundens vardag. 
 

Medarbetartillfredställelse  
En god och givande arbetsmiljö skapar goda resultat. Därför  

• jobbar vi tillsammans och alla vet den egna insatsens betydelse för företagets  
          framgång 
• delar vi information med varandra för att skapa god kvalitet i allt vi gör 
• är vi personliga med varandra och ger konstruktiv feedback till varandra 
• utgår vår strategi för kompetensförsörjning att matcha rätt person med rätt  
          arbetsuppgifter  
• värnar vi om vår värdegrund.  

 
Ägartillfredställelse  
Nöjda ägare och värdeutveckling skapar stabilitet och tillväxt. Därför  

• agerar vi åt företagets bästa 
• kommunicerar vi kring vår vision och mål 
• ser vi till att uppnå våra fastställda mål.  
 

Samhälle  
Vi är en del av samhället. Därför  

• följer vi gällande lagar och våra egna strategier samt agerar etiskt 
• har vi cykliskekonomi i åtanke vid beslut  
• är vi resurseffektiva vid förbrukning av vatten, el och värme 
• väljer vi lokala leverantörer som uppfyller våra behov 

 

 

 

 

 

 

Sekretess 
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Ständiga förbättringar  
Vi förändras och förbättras i takt med vår omvärld. Därför  

• baserar vi våra beslut på fakta från kvalitativa och kvantitativa mått  
• förbättrar vi kontinuerlig vår struktur för ledningssystemet 
• gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt  
• arbetar vi proaktivt med att förebygga problem och risker  
• engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet   
          i syfte att öka våra intressenters tillfredsställelse.  

 
Företagsledningens genomgång 

Företagsledningen ansvarar för att 

- det företagsanpassade ledningssystemet är intakt 
- interna revisioner genomförs regelbundet 
- uppföljning och revidering av årligen fastställda mål genomförs. 
- Kvalitetsmål inklusive handlingsplaner finns upprättade, tillämpas och revideras årligen. 

 
Ansvar  
 
Företagsledningen ansvarar för att genom utbildning, information och uppföljning, tillse att 
strategin är förstådd, tillämpad och upprätthålls på alla nivåer i företaget. 

Sveaverken Svea Agri AB:s avdelningschef för ekonomi och administration har ansvar och 
befogenheter som likställs med det som kvalitets-, miljö- och HR chef har inom ett företag. 
Avdelningschefens ansvar och särskilda befogenheter anges mer specifikt i funktionens 
arbetsbeskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretess 
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