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Abstract

Adoption of IATF 16949:2016

Fredrik Anderberg

Allied Motion Technologies Inc. is a global group that develops, manufactures,
assembles and sells electric motors with associated transmission and electric drive
adapted to customers in industries such as vehicles, manufacturing industry, medical
technology, defense and security, etc. Allied Motion, Bromma in Stockholm, has
development and installation of, among other things, control servos and gearboxes for
storage trucks and other components for the automotive industry. Allied Motion sees
an integration of IATF 16949:2016 as a necessity to further enter the automotive
industry. At present, they therefore need to understand where they are in relation to
the optimal situation to certify themselves against IATF 16949:2016. The purpose of
the project is to provide support for Allied Motion's management for decisions on
planning and starting work on certification of the automotive quality standard IATF
16949:2016 by creating the conditions for systematic integration work. The project
has developed a tool for systematic and continuous mapping and analysis of
requirements compliance IATF  16949:2016 that has been used and tested during the
project. Results and analysis show that certification against IATF 16949:2016 is
justified for Allied Motion but there is a need to create sense of urgency. Decisions
must be made on how and when to implement IATF 16949:2016 and a project must
be defined and resources dedicated. Activities in future projects with integration are
all about modernizing the current operating system while gradually adding IATF
16949.

Keywords: automotive, context, customer specific requirements, gap analysis, IATF
16949:2016, integration, ISO 9001:2015, quality management system, value chain.
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Sammanfattning 

Allied Motion Technologies Inc. är en global koncern som utvecklar, tillverkar, monterar 

och säljer ett brett utbud av elmotorer med tillhörande transmission och elektrisk drivning 

anpassade för flera branscher såsom fordon, tillverkande industri, medicinteknik, försvar 

och säkerhet. På Allied Motion, Bromma finns utveckling och montering av bland annat 

styrservos och växellådor till lagertruckar och andra komponenter till automotive-industrin. 

 

Inom automotive-industrin finns ett ständigt växande krav på leverantörer att arbeta efter 

kvalitetsledningsstandarden IATF 16949:2016, som 2016 ersatte ISO/TS 16949:2009. 

Allied Motion ser en integrering av IATF 16949:2016 som en nödvändighet för att 

ytterligare komma in i automotive-branschen.  

 

Syftet med projektet är att bidra med underlag till Allied Motions ledning för beslut om 

planering och start av arbetet mot certifiering av automotive-kvalitetsstandarden IATF 

16949:2016 genom att skapa förutsättningar för systematiskt integreringsarbete. För att nå 

syftet har följande frågeställningar använts: 1. Hur kan en integrering av IATF 16949:2016 

motiveras? 2. Hur ska Allied Motion gå till väga för att göra fortlöpande gapanalys mellan 

nuvarande verksamhetssystem och IATF 16949:2016? 3. Hur ser ett övergripande 

startupplägg ut för att komma igång med integreringsarbetet?  

 

Den teoretiska bakgrunden startar i begreppet värdekedja, vilket kopplas till hur 

kvalitetskrav sprids uppströms genom värdekedjan. Kvalitetsledningssystem är centralt för 

aktörer som verkar i industrin och här ligger mycket av arbetet med att bemöta de snabbt 

förändrade kundkraven. Integrering av IATF 16949:2016 görs för att säkerställa att aktörer 

inom industrin arbetar på rätt sätt. Projektets metod bygger på PDCA och iterering av 

arbetsmomenten i syfte att ha ett systematiskt sätt att arbeta.  

 

Projektet har tagit fram och testat ett verktyg för systematisk och fortlöpande kartläggning 

och analys av kravuppfyllnad IATF 16949:2016. Verktyget fungerade väl för strukturering 

och analys, men kompletterades med en riskbedömningsmodell för analys uppifrån och 

ned av befintliga processer. 

 

Följande slutsatser har kunnat dras för respektive frågeställning:  

1. Certifiering mot IATF 16949:2016 är motiverat på grund av bland annat ökade krav på 

aktörer i automotive-värdekedjan att vara responsiva på snabbt föränderliga kundkrav 

samt möjlighet till positionering.  

2. För att genomföra fortlöpande gapanalys kan tillvägagångssättet med spårbarhetsmatris 

som testats i detta projekt användas i kombination med riskbedömningsmodellen.  

3. Ett övergripande startupplägg innehåller ett förtydligande av befintliga processer, 

mappning och riskbedömning av befintliga processer utifrån IATF 16949-krav, samt 

identifiering av övergripande gap och bedömning av åtgärder.   

 

För att komma vidare finns ett behov av att skapa sense of urgency, fatta ett formellt beslut, 

definiera ett projekt och avsätta resurser. Projektaktiviteterna handlar både om att 

modernisera nuvarande verksamhetssystem och samtidigt gradvis integrera IATF 16949. 

 

Nyckelord: automotive, context, customer specific requirements, gapanalys, IATF 

16949:2016, integrering, ISO 9001:2015, kvalitetsledningssystem, värdekedja. 
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Ordlista 

 

Automotive-industrin: De aktörer och aktiviteter som tillsammans producerar 

motorfordon, inklusive komponenter och motorer  

  

Context: Det begrepp som standarderna ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016 använder 

för intressent- och omvärldsanalys 

  

Customer Specific Requirements: Det begrepp som standarden IATF 16949:2016 

använder om kundspecifika krav 

  

Gap: Konkretiserad skillnad mellan ett nuläge och ett börläge, i detta fall uppfyllande av 

krav i en standard 

  

IATF 16949:2016: Branschspecifik standard för kvalitetsledningssystem inom 

automotive-industrin 

  

ISO 9001:2015: Branschoberoende standard för kvalitetsledningssystem 

  

Kvalitetsledningssystem: Den struktur av styrande dokument och rutiner som beskriver 

hur en aktör styr verksamheten med avseende på kvalitet 

  

System: Flera komponenter som samverkar för ett gemensamt syfte inom systemgränserna  

  

Verksamhetssystem: Den struktur av styrande dokument och rutiner som beskriver hur en 

aktör styr verksamheten 

  

Värdekedja: De aktiviteter, fördelade på flera aktörer, vilka tillsammans skapar värde för 

en slutkund  
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1. Introduktion 

I introduktionen beskrivs bakgrunden till problemställningen, syftet med projektet och 

frågeställningarna som det bygger på.  

 

 

1.1 Inledning 

Automotive-industrin är en av de mest betydande industrierna i världen och har haft 

exceptionellt stor påverkan på samhället under 1900-talet. Under första halvan av 1900-

talet dominerade de amerikanska tillverkarna totalt genom utvecklandet av 

massproduktion. Efter andra världskriget och i och med det japanska undret blev Japan 

världsledande inom automotive-industrin, mycket tack vare att de faktiskt tillämpade de 

kvalitetsmetoder och koncept som hade utvecklats i USA, men som avfärdades där. (Rae 

och Binder, 2018)  

 

Edward Deming lärde japanerna att arbeta systematiskt med problemlösning. Det sättet att 

ta sig an ett problem kom med tiden att bli känt som Demings-hjulet, eller PDCA, (Plan, 

Do, Check, Act). Japanska Toyota kom senare att bli världsledande i automotive-industrin 

(Liker, 2009, s. 45). På 1980-talet var japanska biltillverkare förebilder och världsledande 

inom kvalitetsområdet, bland annat tack vare Just in Time-metoden, Lean-ideologi och 

användning av statistiska processer för förbättring av produktkvalitet (Rae och Binder, 

2018).  

 

Automotive-industrin har genomgått en stor förändring de senaste 20 åren med ökade 

kundkrav som blir alltmer komplexa och förändras i allt snabbare takt (Ambe och 

Badenhorst-Weiss, 2011).  

 

Värdekedjan i automotive-industrin är lång och komplex med en stor mängd material, 

komponenter och information som måste finnas på rätt plats vid rätt tillfälle. Slutaktörer 

behöver säkerställa att värdekedjan uppströms kan svara mot det de snabbt föränderliga 

krav som de har på sig. Därför är det centralt att alla delar i värdekedjan har ett arbetssätt 

som säkerställer en jämn och hög kvalitet som kan möta de ständigt förändrade 

kundkraven. (Fonseca och Domingues, 2017) 

 

Historiskt har de höga kraven i automotive-industrin gjort att biltillverkare har tagit fram 

olika kvalitetsstandarder, vilket blev ett problem för leverantörerna eftersom det då fanns 

många olika nationella standarder som de behövde följa – olika standarder för olika kunder 

och sammanhang. Det här försvårades ytterligare när automotive-industrin blev alltmer 

globaliserad vilket ledde till ett intresse inom industrin att harmonisera de olika 

standarderna. (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 519) 

 

Som en följd av det skapades 1996 International Automotive Task Force, (IATF), med 

representanter från automotive-industrin i hela världen. IATF utvecklade tillsammans en 

specifik standard, ISO/TS 16949:1999, för kvalitetsledningssystem i automotive-industrin 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 519). Den senaste versionen av standarden, IATF 

16949:2016, kom 2016 och grundar sig på ISO 9001:2015.  

 

IATF 16949:2016 används som ett av flera sätt att ställa kvalitetskrav på automotive-

leverantörer uppströms i värdekedjan.  
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1.2 Problembeskrivning 

Allied Motion Technologies Inc. är en 

global koncern som utvecklar, tillverkar, 

monterar och säljer ett brett utbud av 

elmotorer med tillhörande transmission och 

elektrisk drivning anpassade för kunder 

inom branscher såsom fordon, tillverkande 

industri, medicinteknik, försvar och 

säkerhet med flera. På Allied Motion, 

Bromma i Stockholm finns utveckling och 

montering av bland annat styrservos och 

växellådor till lagertruckar och andra 

komponenter till automotive-industrin. 

(Allied Motion Inc., 2019) 

 

Allied Motion befinner sig som primär- och sekundärleverantör till sluttillverkare i de olika 

värdekedjor de ingår i. I automotive-värdekedjan har de som strategi att positionera sig i 

större omfattning än idag. Inom automotive-industrin finns ett ständigt växande kundkrav 

från aktörerna med inflytande att deras leverantörer ska arbeta efter den relativt nya 

automotive-standarden för kvalitetsledning, IATF 16949:2016 (Fonseca och Domingues, 

2017).  

 

Allied Motion är idag certifierade mot ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 

18000:2007, och de ser en integrering av även IATF 16949:2016 som en nödvändighet för 

att ytterligare komma in i branschen.  

 

I dagsläget behöver Allied Motion därför skaffa sig en uppfattning om var de står i relation 

till optimal situation att certifiera sig mot IATF 16949:2016, i vilken ände de ska börja och 

vilka aktiviteter och verktyg de kommer att behöva i integreringsarbetet.  

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med projektet är att bidra med underlag till Allied Motions ledning för beslut om 

planering och start av arbetet mot certifiering av automotive-kvalitetsstandarden IATF 

16949:2016 genom att skapa förutsättningar för systematiskt integreringsarbete.  

 

För att nå syftet har följande frågeställningar använts: 

1. Hur kan en integrering av IATF 16949:2016 motiveras? 

2. Hur ska Allied Motion gå till väga för att göra fortlöpande gapanalys mellan nuvarande 

verksamhetssystem och IATF 16949:2016?  

3. Hur ser ett övergripande startupplägg ut för att komma igång med integreringsarbetet?  

 

Projektet kommer att leverera följande: 

• Verktyg för systematisk och fortlöpande kartläggning och analys av kravuppfyllnad 

IATF 16949:2016 

• Modell för riskbedömning av berörda processer med fokus på IATF 16949:2016 

• Projektrapport med analys kring frågeställningar, samt test av verktyg 

 

 

 

Figur 1 - Exempel på produkter från Allied 

Motion 
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1.4 Avgränsningar  

Projektets studerande av överensstämmelser mellan Allied Motions verksamhetssystem 

och kvalitetsstandarden IATF 16949:2016 är avgränsat till en övergripande nivå. Ett mer 

överskådande angreppssätt, istället för detaljstudie av en viss sektion ansågs av projektets 

beställare vara mest förenligt med projektets syfte.  

 

Projektet är avgränsat till att studera Allied Motions grad av förberedelse inför en 

kommande certifiering av IATF 16949:2016 vilket exkluderar resursplanering och 

kommande aktivitetsplanering på detaljerad nivå.  

 

Därmed begränsar projektet sig till Allied Motions skriftliga underlag som huvudsakligt 

undersökningsobjekt vilket exkluderar en djupare analys av organisationens nivå av 

implementering av nuvarande verksamhetssystem.  

 

I projektet antas Allied Motions verksamhetssystem uppfylla kriterierna i 

kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, vilket begränsar arbetet med ISO 9001:2015 i detta 

arbetet till att endast innefatta tolkning av hur IATF 16949:2016 ska adderas på 

existerande ISO 9001-kompatibla processer. 
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2. Teori 

Teorierna som presenteras i detta avsnitt ligger till grund för projektets metod och analys. 

Teorierna har valts med en stegvis fördjupning av studiens specialområde för att presentera 

resultat och analys med hjälp av ett yttre sammanhang.  

 

 

2.1 Den teoretiska bakgrunden  

Den teoretiska bakgrunden i detta projekt 

börjar utifrån och in, med start i begreppet 

värdekedja som grund för det 

omvärldsrelaterade arbete som en 

organisation behöver göra med arbete med 

IATF 16949:2016. Värdekedjor i allmänhet, 

och värdekedjan i automotive-industrin i 

synnerhet, kopplas här till hur kvalitetskrav 

sprids uppströms genom värdekedjan. 

Kvalitetsledningssystem är då centralt för 

aktörer som verkar i industrin och här ligger 

mycket av arbetet med att kunna bemöta de 

snabbt förändrade kundkraven. Integrering 

av IATF 16949:2016 finns till för att 

säkerställa att aktörer inom industrin arbetar 

på rätt sätt. IATF 16949:2016 införs typiskt 

för att säkerställa att värdekedjornas aktörer 

synkroniserar regler och språkbruk så att de 

både blir effektiva och flexibla. 

 

Denna studie är av deduktiv form då den bygger på existerande teorier och med stöd av 

insamlad data görs analys på det studerade objektet mot teorierna.  

 

2.1.1 Värdekedja 

Värdekedja är ett klassiskt sätt att beskriva värdeskapande i tillverkningsindustrin. En 

värdekedja är en kronologisk organisationsöverskridande beskrivning av den serie 

aktiviteter vilka varje organisation utför för att skapa värde åt slutkunden (Porter, 2008). 

För styrning av hela värdekedjor krävs transparens och öppen dialog från första leverantör 

till slutkund. Olika aktörer i värdekedjor har olika möjlighet att styra olika perspektiv av 

värdekedjan beroende på deras inflytande och hur styrande roll de har. Exempel på 

perspektiv är hållbarhet eller kvalitet. Med ökad transparens i värdekedjan främjas 

styrningen mot målet inom ett visst perspektiv (Lindahl et.al, 2014).  

 

2.1.2 Värdekedjan i automotive-industrin  

Ambe och Badenhorst-Weiss (2011) beskriver hur automotive-industrin har genomgått 

stora förändringar de senaste 20 åren. Värdekedjan i automotive-industrin måste idag 

drastiskt effektiviseras för att behålla sina konkurrensfördelar. Det beskrivs hur det inte 

längre räcker med metoder som Just in Time (JIT) för lagerkontroll och Lean som ideologi, 

vilka båda tidigare har hjälpt flera stora aktörer att få toppnamn inom industrin. Nu behövs 

nya sofistikerade metoder som gör värdekedjan responsiv mot kundkrav. Hård konkurrens 

Värdekedja i automotive

Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem för 

aktörer i automotive-industrin

Integrera IATF 

16949:2016 som 

automotive-aktör

Värdekedja

Figur 2 - Den teoretiska bakgrunden för projektet 
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på marknaden och ökade kundkrav driver behovet av förändrade arbetssätt för alla aktörer i 

värdekedjan för att möta en värld med snabbt förändrade kundkrav. (Ambe och 

Badenhorst-Weiss, 2011) 

 

2.1.3 Kvalitetsledningssystem  

Ett kvalitetsledningssystem är den struktur av processer, styrande dokument, rutiner m.m., 

som en organisation använder för att styra verksamheten med avseende på kvalitet 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 503).  

 

Den internationella standarden ISO 9001 är en kravstandard som innehåller krav på 

kvalitetsledningssystem (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 503). Ett av huvudsyftena med 

standarden är att organisationer kan certifieras av en tredje part, så att kunderna inte 

behöver göra unika granskningar av varje leverantör (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 519). 

 

En huvudprincip för ett kvalitetsledningssystem certifierat mot ISO 9001 är att ledningens 

engagemang och delaktighet är centralt för ett positivt resultat (Bergman och Klefsjö, 

2012, s. 522). I många fall kan det konstateras att de organisationer som endast har beslutat 

att ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 är en viktig faktor inte är lika nöjda med 

effekten av införandet (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 523). 

 

IATF 16949:2016 är en branschspecifik standard för kvalitetsledningssystem inom 

automotive-industrin som bygger vidare på ISO 9001:2015 (se avsnitt 4.1 Beskrivning av 

IATF 16949:2016).  

 

2.1.4 Kvalitetsledningssystem för aktörer inom automotive-industrin 

Kvalitetsledningssystem (QMS) är centralt för styrning i värdekedjan i automotive-

industrin, såväl internt som externt. I och med att branschen är föränderlig är det 

nödvändigt för aktörer att ha koll på externa och interna intressenters behov och bli 

anpassningsbara efter detta. När 2015 års version av ISO 9001 släpptes var ett sådant 

utifrån- och inperspektiv, context och intressenter, ett av de absolut mest betydande 

skillnaderna mot föregående standarder. Den här förändringen gjorde att automotive-

industrin uppdaterade sin egen dedikerade kvalitetsstandard, ISO/TS 16949, till IATF 

16949:2016, som fullt byggde på ISO 9001:2015 och därmed också fick denna nya 

omvärldsfokusering. (Fonseca och Domingues, 2017) 

 

Fonseca och Domingues (2017) studie visar att aktörer inom automotive-industrin som 

lägger stor vikt vid att förstå sina intressenter och sin omvärld är mer förändringsbenägna 

och lyckas bättre med förändringar. Det finns alltså ett positivt samband mellan förståelse 

för sin context och ens möjligheter att förändras. Även ett positivt samband mellan 

förståelse för sin context och ens möjligheter att åstadkomma förbättrad prestanda och 

resultat kan styrkas med studien. Med andra ord är en organisations förmåga att förändras 

något som ökar sannolikheten för en förbättrad prestanda. (Fonseca och Domingues, 2017) 

 

Medan den branschoberoende ISO 9001:2015 fokuserar på organisationen och dess kunder 

och intressenter, går IATF 16949:2016 djupare in på regulatoriska och lagstadgade krav 

anpassade för just automotive-industrin och lägger ökad vikt på att förebygga fel och 

reducera variation och slöseri i produktionen (Fonseca och Domingues, 2017). 
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2.1.5 Integrering av ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016 

Att som automotive-aktör övergå till standarden IATF 16949:2016 är ett arbete som 

innebär utmaningar. Studien, som gjorts på en automotive-aktör, har försökt hitta en metod 

för att mäta hur stort gapet är genom att koppla arbetet till aktörens interna revisioner. 

Studien lägger grund för arbetet med att göra gapanalys, där aktörens nuvarande 

verksamhetssystem ställs mot standarden IATF 16949:2016. I studien styrks att aktörens 

processer för interna revisioner måste uppgraderas för detta, och även internrevisorernas 

kompetens. (Ruswanto och Saroso, 2018) 

 

Metoden börjar med att mappa vilka processer i organisationen som berörs av IATF 

16949-kraven. Därefter togs ett frågeformulär för riskanalys tänkt att genomföras på varje 

process. Då görs en kvantifiering genom översättning till så kallat Score, för varje 

frågeställning. På så sätt går det att mäta och få ett värde på hur långt ifrån uppfyllnad av 

IATF 16949 organisationen är. (Ruswanto och Saroso, 2018) 

 

Med användningen av metoden är det tänkt att organisationen ska kunna följa progressen 

och så småningom kunna förutse hur certifieringsrevisionen kommer gå (Ruswanto och 

Saroso, 2018). 

 

 

2.2 Tidigare forskning 

Denna studie genomförs två och ett halv år efter att IATF 16949:2016 släppts, vilket 

resulterar i tämligen få studier på området integrering av IATF 16949:2016 i ett 

kvalitetsledningssystem. Jämförelsevis har flera studier hunnit göras på föregående 

standard ISO/TS 16949:2009. 

 

Ett tidigare arbete som berör kvalitetsledningssystem på en automotive-leverantör har 

resulterat i att kvalitetsledningssystemet uppfyller automotive-industrins tekniska 

specifikationer, gällande lagar och kundspecifika krav (Frazier, 2009). Organisationens 

processer kategoriserades i tre typer, ledningsorienterade, kundorienterade och 

stödorienterade processer. En gapanalys identifierade organisationens styrkor, svagheter, 

förbättringsmöjligheter och icke-uppfyllnad av standarden ISO/TS 16949 samt det egna 

kvalitetsledningssystemet (Frazier, 2009). Studien liknar denna studie med skillnaden att 

den fokuserar på en tidigare version av IATF 16949, vilken skiljer sig i struktur och har 

fler krav än sin föregångare (Fonseca och Domingues, 2017).  

 

Det har även tidigare kunnat styrkas att det finns en djup koppling mellan lägre 

kvalitetsbristkostnader (Non Quality Costs) och implementering av statistisk 

processkontroll från ISO/TS 16949 (Pop och Elod, 2015).   

 

I en studie gjord av IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, på fem företag med integrerade 

ledningssystem, kunde en koppling ses mellan hur väl verksamhetssystemen var 

integrerade i verksamheten och vilken nytta de gjorde (Antonsson och Sjöström, 2011).   
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3. Metod 

Standarderna ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016 bygger på PDCA, vilket har influerat 

och inspirerat metoden i denna studie i syfte att ha ett systematiskt sätt att arbeta. 

Därutöver har gapanalysdelen av det verktyg som levereras influerats av Ruswanto och 

Saroso (2018). Även en SWOT-analys har gjorts för att sammanställa relevant nivå för 

startupplägg (Tonnquist, 2016, s. 80).  

 

 

3.1 Design av studien  

Studien designades enligt följande huvudsteg:  

 

Plan 

1. Söka och fastställa teorier 

2. Läsa in teorier 

3. Tolka IATF 16949:2016 

4. Sätta sig in i verksamhetssystemet 

5. Ta fram verktyg för systematisk och fortlöpande kartläggning och analys av 

kravuppfyllnad IATF 16949:2016 

6. Ta fram intervjuunderlag  

 

Do 

7. Samla in data och samtidigt testa verktyget genom iteration av följande steg: 

o Söka i verksamhetssystemet  

o Genomföra intervjuer – planerade och stickprovsintervjuer  

o Dokumentera i verktyget 

8. Analysera data, överenstämmelser, gap och verktygets funktionalitet 

 

Check  

9. Stämma av tolkning och analys av insamlad data med berörda  

10. Stämma av verktygets funktionalitet 

11. Korrigera och komplettera 

 

Act 

12. Sammanställa och paketera underlag till ledningen för beslut om planering och start av 

arbetet mot certifiering av automotive-kvalitetsstandarden IATF 16949:2016 

 

 

3.2 Teorisökning 

Vid sökning av teorier användes frågeställningarna för att hitta olika relevanta perspektiv 

angående IATF 16949. För att få in olika perspektiv spekulerades kring värdekedja i stort, 

automotive-industrin och aktörer inom den, att vara en aktör i den värdekedjan och hur 

detta då påverkar aktörens kvalitetsledningssystem, samt hur aktörer kan arbeta med 

integrering av IATF 16949.  

 

 

3.3 Datainsamlingsmetod  

För datainsamling har huvudsakligen intervjuer och skriftliga källor använts.  

 

Intervjuer har använts i studien på grund av den mängd och komplexitet av information 

som har behövts samlas in. Studiens syfte ligger på en övergripande nivå som medför bred 
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datainsamling av flera delar av organisationen, i motsats till djupdykning i en specifik del. 

Förståelse för hur verksamheten fungerar, och tolkning av såväl verksamhetssystemet som 

de kvalitetsstandarder som arbetet handlar om, görs därför med fördel med intervju som 

datainsamlingsmetod. (Denscombe, 2018, s. 268)  

 

För en betydande mängd av insamlad data krävs dessutom så kallad priviligierad 

information, som betyder att informationen kommer från nyckelpersoner i verksamheten 

som har specialkunskap i ämnet för studien. Datainsamlingen har gjorts med 

semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuaren förbereder en målinriktad lista 

med ämnen som ska tas upp under intervju samtidigt som respondenten får utrymme att 

fritt reflektera sina synpunkter. (Denscombe, 2018, s. 268) 

 

Intervjuunderlagets syfte var att ge intervjuaren förståelse för de befintliga processerna i 

organisationen, i det här fallet för att ge en uppfattning om vilka processer som berörs av 

IATF 16949-kraven. På det sättet fick intervjuaren utrymme att reflektera över eventuella 

uppfyllnader av IATF 16949, och gap mot standarden. Dessutom gick det att direkt få 

bekräftat från respondenten hur korrekt tolkningen blev. (Denscombe, 2018, s. 338)  

 

Avstämning av insamlad data gjordes itererande med inblandade medarbetare för att 

bekräfta tolkning av intervjusvar och för att säkerställa ett korrekt analysunderlag. 

Intervjuerna genomfördes dels som planerade intervjuer med chefer eller representanter för 

avdelningar, dels som stickprovsintervjuer med övriga medarbetare i verksamheten.  

 

Att använda skriftliga källor som datainsamlingsmetod har fördelarna att snabbt och med 

enkla insatser få tillgång till information vilken dessutom kan granskas och verifieras av 

andra inblandade (Denscombe, 2018, s. 338).  

 

Syftet med datainsamlingen från skriftliga källor i denna studie var att skapa en förståelse 

för kärnan i organisationens verksamhetssystem och dessutom kärnan med standarderna, 

samt varför de båda fungerar och ser ut som de gör.  

 

Datainsamlingen via sökning i Allied Motions verksamhetssystem syftade också till att 

identifiera dokumenterad tillämpning av ISO 9001- och IATF 16949-krav, i motsats till 

datainsamlingen från intervjuerna som syftade till förståelse och bekräftelse av 

organisationens befintliga processer.  

 

Insamlad data från både intervjuer och skriftliga källor strukturerades i verktyget enligt 

följande:  

• Referens i verksamhetssystemet (till exempel process, rutin, checklista)   

• Beskrivning av vad organisationens officiella styrning säger, huvudsakligen i 

verksamhetssystemet 

• Resultat av intervjuer och stickprovsintervjuer  

• Tolkning av krav 

 

Denna strukturering gjordes för att utgöra plattform för dataanalysen i projektet, samt för 

att användas för fortlöpande insamling av data efter detta projekt.  
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3.4 Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med utgångspunkt från frågeställningarna (se avsnitt 1.3 Syfte 

och frågeställningar).  

 

Allied Motions angivna motiv för en certifiering av IATF 16949:2016 och deras 

beskrivning av sin nivå av förberedelse ställdes mot tidigare valda teorier (se avsnitt 3.2 

Teorisökning). Analysen gjordes som en deduktiv jämförelse och har därmed genomförts 

från de olika perspektiv som teorierna och projektets tre frågeställningar gav.  

 

För analys av gap mellan verksamhetssystemet och standarden jämfördes styrningen i 

Allied Motions dokumenterade verksamhetssystem med projektets tolkning av IATF 

16949-kraven. Vid vissa tillfällen gjordes jämförelsen på detaljnivå för att kunna visa på 

relevanta mönster på högre nivå. Vid andra tillfällen gjordes jämförelsen på hög nivå från 

början.  

 

De analyser som gav identifieringen av gap mellan verksamhetssystemet och standarden 

utfördes med hjälp av verktyget enligt följande steg med ett itererande metod:  

• Tolka standardens krav och vad det innebär i Allied Motions fall 

• Säkerställa vad som ska ställas mot vilket krav i standarden 

• Beskriva gap i form av vad standarden efterfrågar som Allied Motion saknar 

• Jämföra tidigare gjorda tolkningar av IATF 16949-kraven med tidigare gjorda 

tolkningar av processerna 

• Identifiera åtgärder 

 

Efter dataanalys genomfördes en SWOT-analys (Tonnquist, 2016, s. 80). Syftet med den 

var att förmedla och synliggöra nuläget på Allied Motions nivå av förberedelse för att 

påbörja arbetet mot IATF 16949-certifiering.  

 

 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att öka validiteten i den här studien har respondentvalidering använts för data insamlad 

via intervjuer och grundade data använts för data insamlad från skriftliga källor 

(Denscombe, 2018).  

 

Insamlad data från intervjuer och efterföljande analys har tagits åter till respondenterna för 

ökad träffsäkerhet. Studiens design har ett särskilt moment, Check, för att gå tillbaka och 

kontrollera tolkning och analys av insamlad data med berörda (se avsnitt 3.1 Design av 

studien, del ”Check”). Denna avstämning beskrivs ytterligare i avsnitt 3.3 

Datainsamlingsmetod.  

 

I avsnitt 3.7 Metoddiskussion, beskrivs hur det itererande arbetssättet är centralt för 

projektet och att de itererande momenten i metoden syftar till att öka validiteten i insamlad 

data från intervjuer. Där beskrivs även det faktum att studien är beroende av tolkning av 

standarderna. För att öka trovärdigheten har därför även tolkningen av standarderna i sig 

stämts av löpande med expertis.  

 

Data som kommer från skriftliga källor har kunnat kontrolleras genom åtgärden som 

Denscombe (2018) kallar grundade data, där Denscombe (2018) poängterar att forskaren 

finns på plats under längre perioder. Möjlighet ges därmed att granska och bearbeta data 
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vid upprepade tillfällen och på den detaljnivå som krävs för att göra en trovärdig analys. 

Detta har varit fallet i den här studien, vilken har gjorts till största del på plats med 

kontinuerlig åtkomst till skriftlig data.  

 

Belägg för studiens validitet är att det som är dokumenterat i verksamhetssystemet är det 

som är fastställt och därmed gäller för organisationen och inte är påverkat av eventuella 

skilda uppfattningar medarbetare emellan. I och med det övergripande angreppsättet och 

den begränsade tiden i studien ger metoden att använda skriftliga källor en ökad validitet.  

 

Vid kvalitativa studier är det som Denscombe (2018) påpekar i stort sett omöjligt att 

undvika att den som utför arbetet åtminstone i någon mån blir en del av 

datainsamlingstekniken, till exempel när intervjuer genomförs och i den här studiens fall 

även vid tolkningen av de standarder som arbetet handlar om. Här föreslår Denscombe 

(2018) någon form av beslutslogg där det finns en redogörelse för genomförda moment, 

beslut, analyser och liknande som är väsentliga för utvärdering av studiens tillförlitlighet.  

 

I denna studie kan reliabiliteten ökas genom den spårbarhetsmatris som har använts under 

hela arbetets gång. Där redogörs för vilken data som har samlats in, en beskrivning av hur 

den har tolkats med spårbarhet till både analys och resultat (se avsnitt 4.2 

Spårbarhetsmatris). Här går det alltså att utvärdera processen och bedöma tillförlitligheten i 

resultaten. 

 

Denscombe (2018) föreslår att en studies grad av generaliserbarhet kontrolleras genom att 

ställa frågan i vilken utsträckning informationen skulle kunna överföras till andra fall. En 

majoritet av aktörerna i automotive-industrins värdekedja bör ha ett liknande kundtryck på 

att leva upp till IATF 16949-standardens krav. I det avseendet är denna studie mycket 

generaliserbar. Olika aktörer kan dock ha kommit olika långt i sitt tidigare arbete med ISO 

9001, den tidigare standarden ISO/TS 16949, eller börjar från andra utgångspunkter vad 

gäller generell mognad för kvalitetsledningssystem. Den information som har samlats in i 

det här studerade fallet är visserligen unik för Allied Motion, men gången i arbetet och 

föreslagna tillvägagångssätt, verktyg och metoder går att generalisera, speciellt med tanke 

på att det handlar om standardiserade krav som aktörerna ska leva upp till.  

 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Projektledaren är extern i förhållande till Allied Motion och har således ingen 

beroendeställning av studiens resultat, vilket gagnar studiens objektivitet. En 

sammanställning har gjorts av medarbetares åsikter och erfarenheter och kan därför inte 

kopplas till specifika personer.   

 

Vid intervju har respondenterna informerats att de har anonymitet och att det i samband 

med datainsamlingen sker en sammanfogning av svaren vilken nyttjas vid 

sammanställningen av nuläge. Inga respondenter eller andra deltagare i projektet nämns 

vid namn i studien.  

 

 

3.7 Metoddiskussion 

Planeringsfasen Plan medförde att studien fick flera perspektiv, inte minst de olika 

perspektiv som de bakomliggande teorierna bidrog med. Planeringsfasen medförde även 

att de tolkningar av standarden som gjordes hann få fäste i arbetet.  
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Ett itererande arbetssätt är centralt i projektet eftersom det handlar om tolkningsstandarder 

och den data som hanteras är kvalitativ. Datainsamlingen behöver hela tiden bekräftas 

eftersom både en standard och ett svar behöver tolkas. Iterering har skett både på projektet 

som helhet och på dess mindre beståndsdelar, till exempel vid tolkning av en viss del av en 

standard och vid bekräftelse av intervjuer och vid analys av teorier och datainsamling. Det 

har systematiskt säkerställts att informationen har blivit rätt. Tolkningsmomentet kom att 

bli en viktig del i arbetet för att komma fram till en nivå av förståelse som diskussioner 

med medarbetare kunde grundas på och för att utforma verktyget. Itereringarna har 

säkerställt kvaliteten i insamlad data, samtidigt som datainsamlaren ska vara medveten om 

att det oundvikligen sker en viss analys på vägen.  

 

Svårigheten att endast beta av krav för krav mot Allied Motions verksamhetssystem har sin 

grund i flera aspekter; Om det finns en del gammal dokumentation, och om processerna i 

dagsläget inte är uppdaterade och har optimal form för ISO 9001:2015, så är det svårt att 

veta var i dokumentationen uppfyllande eller gap mot IATF 16949 ska sökas.  

 

Ansatsen att från början dokumentera varje standard-krav fungerade någotsånär bra för att 

få stöd i de stora mönster i gapanalysen som trädde fram. Däremot fungerade det inte som 

enda metod. För en betydande del av analysen och även för att dra de flesta av slutsatserna, 

krävdes istället den övergripande nivån av datainsamling. Det var i första hand här som 

den röda tråden för Allied Motions nuläge kunde synliggöras.  

 

Metoden för denna studie saknar kvantitativ mätning av var Allied Motion står, däremot 

har studien studerat andra studier som gjort ansatser till metoder att kvantitativt mäta 

aktörens gap mot IATF 16949. Frågan är dock hur intressant det är att kvantifiera ett gap 

och hur säker en sådan kvantifiering kan bli. Det kan hända att det kvalitativa underlaget i 

sådana här situationer ger lika mycket nytta som det kvantitativa.  

 

  



   12 (27) 

 

 

Införande av IATF 16949:2016 

Examensarbete, Uppsala universitet – Campus Gotland, 2019 

Fredrik Anderberg 

4. Resultat   

Resultatet består av en beskrivning av IATF 16949:2016 utifrån projektets tolkning, 

insamlad data utifrån de tre frågeställningarna (se avsnitt 1.3 Syfte och frågeställningar) 

samt beskrivning av framtagande av verktyg.  

 

 

4.1 Beskrivning IATF 16949:2016 

Kärnan i IATF 16949:2016 och dess mindset är att vara omvärldsorienterad och 

anpassningsbar mot snabba förändringar på ett systematiskt sätt samt säkerställa 

regulatoriska och lagstadgade krav inom automotive-industrin.   

 

IATF 16949:2016 är en branschspecifik standard för kvalitetsledningssystem inom 

automotive-industrin. Standarden ersätter ISO/TS 16949:2009 och en av de mest 

betydande förändringarna är att IATF 16949:2016 helt och hållet innehåller krav vilka 

läggs på ytterligare på den branschoberoende kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 

(se Figur 3). IATF 16949:2016 drar alltså nytta av ISO 9001:2015:s struktur och 

angreppsätt; high level structure och ständig förbättring. Båda standardernas krav delas 

därför in i exakt samma sektioner; Organisationens förutsättningar; Ledarskap; Planering; 

Stöd; Verksamhet; Utvärdering av prestanda och Förbättringar.  

 

 
Figur 3 - Hur IATF 16949:2016-krav läggs på ISO 9001:2015-krav 

 

Pedagogiken med IATF 16949:2016 är därmed att automotive-aktören förutsätts vara ett 

ISO 9001:2015-certifierat företag i grunden, som hanterar den standardens upplägg på 

bästa möjliga sätt för automotive-industrin, via påbyggnadsstandarden IATF 16949:2016.  

 

Centralt för ISO 9001:2015 och därmed IATF 16949:2016 är context- och 

intressentfokuset där aktören fångar in kund- och andra intressentkrav systematiskt, alltid 

har samtliga intressenter med sig genom hela processen och på så sätt gör rätt saker och 

undviker slöseri. Kraven i standarderna hjälper alltså aktören att omvandla resultatet av 

sina intressent- och omvärldsanalyser till krav på processerna.  

 

 

4.2 Spårbarhetsmatris – kartläggnings- och analysverktyg   

Projektet har tagit fram ett verktyg för systematisk och fortlöpande kartläggning av 

kravuppfyllnad av IATF 16949:2016, kallad spårbarhetsmatris, eftersom den visar hur 

standarderna, verksamhetssystemet och verksamheten korrelerar. Spårbarhetsmatrisen är 

tänkt att användas, testas och vidareutvecklas i detta projekt och därefter användas i Allied 

Motions kommande integreringsarbete.  

ISO 9001: 4.2 ISO 9001: 4.3

IATF 16949: 4.3.1

IATF 16949: 4.3.2
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I spårbarhetsmatrisen korrelerar varje rad med antingen ett ISO 9001:2015-krav eller ett 

IATF 16949:2016-krav (se Bilaga 1 – Spårbarhetsmatris, urklipp). Sammanfogningen av 

standarderna sker med samma kronologiska ordning som standarderna är tänkta att 

sammanvävas. Färgkodning av raderna indikerar om raden beskriver ett grundläggande 

ISO 9001-krav, eller ett pålagt IATF 16949-krav.  

 

Baserat på inläst data av teorier och verksamhetssystemet, samt analyser som behöver 

göras, beslutades följande kolumner för matrisen (se Bilaga 1 – Spårbarhetsmatris, 

urklipp): 

• ISO 9001- / IATF 16949-krav 

• Tolkning av krav 

• Referens i verksamhetssystem för spårbarhet 

• Beskrivning av vad Allied Motions officiella styrning säger  

• Resultat av stickprovsintervju  

• Påvisade överensstämmelser  

• Resultat av gapanalys 

• Föreslagna åtgärder 

 

Spårbarhetsmatrisen har testats i samband med strukturering och dokumentation av 

insamlad data, se avsnitt 4.5 Gapanalys, datainsamling. Hur spårbarhetsmatrisen har 

fungerat som verktyg för att identifiera gapen analyseras i avsnitt 5.2 Fortlöpande 

gapanalys. 

 

 

4.3 Riskbedömningsmodell 

I samband med test och analys av spårbarhetsmatrisen identifierades behovet av att 

komplettera den. (se avsnitt 5.2 Fortlöpande gapanalys). Med anledning av detta tog 

projektet även fram ett förslag på riskbedömningsmodell, vilken illustrerar huvudsakliga 

områden för riskanalys i samband med integrering av IATF 16949:2016 (Se Bilaga 2 

Riskbedömningsmodell). Modellen influerades av Ruswanto och Sarosos (2018) studie.  

 

 

4.4 Motiv 

 

Hur kan en integrering av IATF 16949:2016 motiveras? 

 

Resultatet visar att Allied Motion först och främst märker av ett kundkrav utifrån. Kunder 

frågar om IATF 16949 till och från, men med en ökande trend. De yttre kravens natur 

varierar – en del kunder frågar efter det tidigt i contract-processen, andra en bit in, en del 

har det som absolut krav, en del som bör-krav eller önskemål och i en del av fallen 

kommer aldrig frågan om IATF 16949.   

 

Samtidigt vill Allied Motion certifiera sig för att contract-processen kan bli lättare av att de 

då inte behöver granska sig själva för varje nytt kontrakt, utan istället bara kan bekräfta att 

de är certifierade.  

 

Allied Motion själva säger sig vilja nå en certifiering för att de ser det som en 

nödvändighet för att inte förlora sina kunder i framtiden om fler kunder mer och mer börjar 
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fråga efter IATF 16949, och även som en möjlighet att kunna attrahera nya kunder i 

framtiden. Att vara certifierad mot IATF 16949 skulle även kunna hjälpa dem med 

positionering på marknaden. Dessutom ses det som motiverat att välja standarden eftersom 

den har allmän acceptans och legitimitet. Företaget ser också en fördel i att standarden 

ställer tydliga, absoluta och konsistenta krav som de anser på sikt kommer att effektivisera 

verksamheten alldeles oavsett bransch. 

 

Allied Motion själva anser också certifieringen vara motiverad eftersom den täcker en 

industri som de tillhör i tillräckligt stor andel av sina produkter – automotive. De har dock 

andra produktkategorier, men de anser att standardisera produktgruppen kan hjälpa till med 

intern effektivitet. De ser arbetet med IATF 16949 som ett sätt att gå mot färre produkter. 

 

Även ett standardiserat arbetssätt internt, med tydligare ”handskakningar” ses som ett 

motiv för IATF-16949-införande.  

 

 

4.5 Gapanalys, datainsamling   

 

Hur ska Allied Motion gå till väga för att göra fortlöpande gapanalys mellan nuvarande 

verksamhetssystem och IATF 16949:2016? 

 

Syftet med gapanalys är att jämföra nuläget för Allied Motions verksamhetssystem med 

börläget där kraven i IATF 16949:2016 är uppfyllda för att utifrån detta kunna identifiera 

överensstämmelser och gap. Den spårbarhetsmatris som projektet har tagit fram i 

planeringsfasen har använts för att strukturera och dokumentera insamlad data. 

 

4.5.1 Nuläge verksamhetssystem 

Allied Motion har idag ett verksamhetssystem som är certifierat mot ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 och OHSAS 18000. Systemet skapades för mer än tio år sedan och har 

utvecklats på vägen. Det publiceras via två olika system; Qnova Publishing och Find Us, 

huvudsakligen enligt uppdelningen att styrande dokument finns i Qnova Publishing och 

tekniska arbetsinstruktioner finns i Find Us. I Qnova Publishing kan dokumenten sorteras 

och filtreras på flera sätt; efter namn, datum, process, m.fl., i syfte att användarna lättare 

ska kunna hitta utifrån det perspektiv de går in i systemet från. I systemet finns 166 

gällande dokument. 

 

Generellt är uppfattningen bland användarna att det ändå är svårt att navigera i systemet 

och hitta det de söker. De uppger att det inte alltid är lätt att intuitivt förstå strukturen och 

de olika delarna av systemet. Flera användare efterfrågar någon form av visualisering med 

klickbara länkar till det de behöver. Kvalitetschefen på Allied Motion uppger att det skulle 

vara önskvärt att ha den utformning och pedagogik som användarna önskar sig, med någon 

typ av intern webbsida/webbportal. En av begränsningarna i dagsläget är att klickbara 

länkar inte är helt kompatibla med Qnova. Systemet används bara i Stockholm och det är 

sannolikt att det på sikt kommer att behövas ett koncerngemensamt system på en annan 

plattform. Koncernen vill arbeta med Office-produkter. 

 

Utöver de 166 gällande dokumenten finns flera dokument som är tillgängliga för 

användarna men egentligen inte är aktuella, vilket bidrar till den upplevda förvirringen hos 

användarna. Det finns ingen indikering på vilka av dokumenten som gäller eller inte i 
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systemet. Referenser mellan dokumenten saknas i vissa fall då de skulle förenkla för 

användaren att hitta, exempelvis från Product Development Process till A.M. Development 

model.  A.M Development model bygger i sig på ISO/TS 16949 och APQP.   

 

Systemet är visserligen certifierat mot ISO 9001:2015, men spår finns fortfarande av arvet 

efter tidigare ISO 9001-versioner där det inte var samma fokus på context och intressenter. 

I Allied Motions verksamhetsmanual finns exempelvis ingen context-beskrivning som 

hjälper användaren att se organisationens sammanhang, vilket är vad ISO 9001:2015 och 

IATF 16949:2016 utgår från.   

 

Kvalitetschefen beskriver verksamhetssystemets form, i kombination med brist på context, 

som aningen gammaldags, men uppger också att det i dagsläget pågår en uppgradering av 

systemets form i syfte att göra det mer ändamålsenligt och användarvänligt. Bland annat 

pågår en förändring av huvudprocesskartan och dess detaljeringar. Helt ny 

processkartläggning sker baserat på de nya standarderna och en ny plattform baserad på 

produkter i Office-paketet. 

 

Olika delar i verksamhetssystemet tros vara olika långt gånget när det gäller IATF 16949-

krav. Exempelvis är A.M. Development Model baserad på den tidigare standarden ISO/TS 

16949, vilket gör att en sådan del av verksamhetssystemet bör ligga närmare ett 

uppfyllande av IATF 16949:2016.  

 

Allied Motion uppger också att de internt behöver synkroniseras bättre. Handskakningar 

mellan olika delar av verksamheten brister, och ledningssystemet sägs vara en del i detta 

men inte allt.  

 

4.5.2 Identifierade överensstämmelser och gap 

Utredningen har generellt hållits på en hög nivå och inte gått in i detaljer, förutom i ISO 

9001- och IATF 16949:s kapitel 8 (”Verksamhet/Operation”) där en alternativ metod har 

använts – att gå in på djupet med varje ISO 9001- och IATF 16949-krav för att se om det 

går att dra fler slutsatser av detta.  

 

Olika typer av gap har identifierats (se även avsnitt 5.2 Fortlöpande gapanalys): 

• Enklare gap där det exempelvis saknas en checkpunkt som enkelt kan läggas till 

• Gap där en checkpunkt saknas och att checkpunkten i sig kräver en större detaljering  

• Gap som kopplas till större utredningsområden innan det går att avgöra om det är gap 

eller inte   

• Gap mellan vad som redan sker i verksamheten men som saknar dokumentation 

 

Där det har varit möjligt har kraven i IATF 16949 mappats mot dokumentet main 

processes på en övergripande nivå, vilket har dokumenterats i spårbarhetsmatrisen  

 

Det går att konstatera att många av IATF 16949-kraven korrelerar mot Product Devoplemt 

Process, vilken i sin tur tar stöd i A.M Development Model.  

 

Eftersom IATF 16949:2016 i sig innehåller samtliga krav från ISO 9001:2015 och Allied 

Motion har ett ISO 9001-certifikat antas det att de uppfyller ISO 9001-kraven i IATF 

16949. För påbyggnadskraven som byggs på specifikt i IATF 16949 har enstaka 
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överenstämmelser med verksamhetssystemet hittats, men fler kan finnas i dagsläget 

eftersom utredningen inte har haft möjlighet att gå ner i detalj. Utifrån den nivå som 

utredningen har haft möjlighet att undersöka kan det konstateras att majoriteten av IATF 

16949-krav dock inte kan sägas vara uppfyllda i sin helhet. Däremot går det redan i 

dagsläget att spåra de flesta IATF 16949-krav till vilka av de redan existerande processerna 

hos Allied Motion som kraven ska läggas till i.  

 

Även om nuvarande verksamhetssystem är kompatibelt med ISO 9001:2015, har 

förbättringsförslag identifierats som skulle innebära att det blir lättare att lägga på IATF 

16949-kraven. Ett exempel är en process som fungerar i dagsläget utan aktuell 

dokumentation men att dokumentation krävs för att kunna lägga på IATF 16949-kraven 

vilka ska kopplas till denna process. Dock uppger kvalitetschefen att detta arbete pågår, där 

varje processägare har ett uppdrag att dokumentera aktuell process.  

  

  

4.6 Nivå av förberedelse 

 

Hur ser ett övergripande startupplägg ut för att komma igång med integreringsarbetet? 

 

Det finns en stark viljeyttring i ledningen att gå mot en IATF 16949-certifiering, men det 

finns inget formellt dokumenterat beslut om att starta ett projekt. Därmed finns det inget 

måldatum och heller ingen definition av projektets omfattning, men det förekommer ändå 

en uppfattning om att arbetet pågår i bakgrunden. Kvalitetschefen påpekar dock att så 

länge det inte finns ett formellt beslut, tillsatta resurser, roller, måldatum, med mera, kan 

Allied Motion inte förvänta sig att det händer så mycket.  

 

I ledningsgruppen är det väl förankrat att IATF 16949-införandet behöver göras, men hur 

det ska göras finns en obeslutsamhet kring gällande projektets form, vad det skulle 

innebära under projekttiden och vilken prioritet det skulle få.  

 

Generellt är resurserna ett hinder. Problemet är bland annat att Allied Motion nyligen haft 

stora projekt på gång som dragit mycket resurser, nyckelpersoner varit upptagna. Den 

uppdatering av aktuella processer som tidigare nämnts ses dock som ett bra förarbete för 

arbetet med IATF 16949. På det sättet har de ändå börjat arbeta med aktiviteter som måste 

göras i ett IATF 16949-projekt.  

 

Planer finns på att göra en inofficiell revision i syfte att få igång arbetet innan det blir helt 

kritiskt.  
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5. Analys  

Beskrivning av projektets analys utgår från de tre frågeställningarna (se avsnitt 1.3 Syfte 

och frågeställningar)  

 

 

5.1 Motiv 

 

Hur kan en integrering av IATF 16949:2016 motiveras? 

 

Flera teorier styrker att Allied Motion bör integrera och implementera IATF 16949:2016 i 

sitt verksamhetssystem och sin verksamhet, och kundkravet som Allied Motion känner av 

är reellt.   

 

Automotive-industrin har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren. Med 

globalisering och hård konkurrens ställs många och snabba krav gällande kvalitet, styling 

och innovativa funktioner, för att attrahera kunder. Värdekedjan i automotive-industrin 

måste därför drastiskt effektiviseras för att bli responsiv mot de snabbt föränderliga 

kundkraven från slutkund. (Ambe och Badenhorst-Weiss, 2011) 

 

Aktörerna längst nedströms i värdekedjan styr kundkraven uppströms (Lindahl et.al, 2014). 

Om automotive-aktörer vill lyckas måste de därför precis som värdekedjan som helhet vara 

flexibla och responsiva till de snabbt föränderliga kundkraven (Ambe och Badenhorst-

Weiss, 2011).  

 

Enligt Fonseca och Domingues (2017) finns det en positiv korrelation mellan 

organisationens förmåga att förstå sitt context och att kunna förändras och förbättra sin 

prestanda. IATF 16949 är ett verktyg för att säkerställa detta genom utformningen på 

kvalitetsledningssystemet. Det är därför kunderna ställer krav på sina leverantörer att 

arbeta enligt IATF 16949, och därmed bedöms detta krav på Allied Motion som relevant.  

 

Allied Motion anger som argument att ett IATF 16949-certifikat skulle förenkla contract-

processen, vilket styrks av standardens syfte och uppkomst genom en gemensam standard 

som kan certifieras av en tredje part, så att kunderna inte behöver göra unika granskningar 

av varje leverantör (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 519). 

 

Allied Motion:s intention om framtida nya kunder i samband med en IATF 16949-

certifiering pekar på att de bedömer detta som ett sätt att differentiera sig i syfte att 

positionera sig på marknaden (Porter, 1980). Att IATF 16949 är ett sätt att differentiera sig 

kan kopplas till den föränderliga världen, då Allied Motion sticker ut genom att ha 

certifieringen, som är tänkt för en föränderlig värld (Fonseca och Domingues, 2017).  

 

Det är nämnvärt att IATF 16949-certifiering som en positionering ur ett längre 

tidsperspektiv kan komma att få en mindre verkande kraft på Allied Motion:s förmåga att 

locka nya potentiella kunder, eftersom denna differentiering då har gått från att vara en 

attraktiv egenskap till att vara en förväntad egenskaper enligt Kano-modellen. Samtidigt 

talar just det för att göra arbetet när certifieringen fortfarande är en attraktiv egenskap, i 

motsats till att göra arbetet när certifieringen redan hunnit bli en så kallad nödvändig 

egenskap. Då kan Allied Motion genom att vara offensiv skaffa sig bättre spelutrymme, 

och de kunder som ser certifieringen, eller arbetet med den, i ett tidigt skede blir snarare 
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positivt överraskade. Då fångar Allied Motion dessa kunder genom en sorts differentiering 

som fungerar just nu. (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 322) 

 

Allied Motions intention att införa IATF 16949 skulle kunna hjälpa till att standardisera 

produktfloran. Enligt Skinner (1974) tenderar en fabrik med många produktkategorier att 

bli mer ineffektiv på grund av bland annat målkonflikter bland olika produktlinjer. Skinner 

(1974) föreslår att istället för att öka produktiviteten i fabriken ställa frågan ”Hur kan vi 

konkurrera?”. Om IATF 16949 hjälper till att styra upp automotive-produkterna kan Allied 

Motion befara att det inte alltid blir optimalt för de andra produkterna, eller framförallt ett 

onödigt arbete för de produkterna. Då riskerar det att bli ännu mer ineffektivt. Styrningen 

blir splittrad med många produkttyper (Skinner, 1974). Inför Allied Motion IAFT 16949 

och inte skär ner antalet produkttyper skulle införande kunna innebära ett merarbete, 

samtidigt som IAFT 16949 dock kan tvinga fram ett strategiarbete för produktfloran för att 

undvika detta.  

 

Sammanfattning – Motiv för integrering: 

• Kundkraven ökar och alla aktörer i automotive-värdekedjan måste vara responsiva på 

de snabbt föränderliga kundkraven  

• Arbete med kvalitetsledningssystemet gynnar förändringsbenägenheten för företaget  

• Certifiering förenklar contract-processen 

• IATF 16949-integrering innebär differentiering i syfte att positionera sig 

• Bidrar till arbetet med att fokusera produktfloran  

 

 

5.2 Fortlöpande gapanalys   

 

Hur ska Allied Motion gå till väga för att göra fortlöpande gapanalys mellan nuvarande 

verksamhetssystem och IATF 16949:2016?  

 

I detta avsnitt analyseras de gap som har identifierats i projektet, samt hur 

spårbarhetsmatrisen har fungerat som verktyg för att identifiera gapen. 

 

Allied Motions verksamhetssystem har huvudsakligen byggts upp innan den senaste 

versionen av ISO 9001 från 2015 släpptes. Denna version av ISO 9001 kräver specifikt att 

organisationer lägger stor tyngd i, till och med utgår från, sitt context  ̧alltså både sitt 

interna och externa sammanhang (Fonseca och Domingues, 2017). Det fokuset förväntas 

leda till att organisationen hanterar rådande förändringar på ett konsekvent och effektivt 

sätt (Fonseca och Domingues, 2017). Eftersom Allied Motions verksamhetssystem 

huvudsakligen är konstruerat utifrån ISO 9001-versioner som är äldre än versionen från 

2015, kan det noteras att det angreppssättet inte framgår ur dokumenteringen. Ledningen 

gör intressent- och omvärldsanalyser, men det går inte att läsa sig till i 

verksamhetssystemet.  

 

I verksamhetsmanualen, som har stor tyngd hos Allied Motion och har rollen som ingång i 

verksamhetssystemet, finns ingen del som beskriver hur och att de arbetar med omvärlds- 

och intressentanalys. Med tanke på hur centralt omvärlds- och intressentanalys är i ISO 

9001:2015 och IATF 16949:2016 (Fonseca och Domingues, 2017) så finns det risk för att 

grunden i IATF 16949:2016 kan bli svårare att förmedla för medarbetar och chefer.  
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Det finns risk att en betraktare bara tror att IATF 16949 är en mängd krav staplade på 

varandra, men egentligen ska kraven hjälpa aktören att gå från insikter om context till 

praktiskt arbete. IATF 16949 är en hjälp för det och organisationen behöver förstå den 

kopplingen, d.v.s. vilken nytta de har av att införa kraven. Om aktören är insatt i sitt 

context kommer kraven uppfattas som meningsfulla för att genomföra det som behövs. Det 

är IATF 16949-kraven som hjälper aktören att skapa arbetssätt som överför 

omvärldsinsikter till praktiskt arbete (Fonseca och Domingues, 2017).   

 

Det pågående arbetet att uppdatera verksamhetssystemet och centrala processbeskrivningar 

gynnar kommande arbete att lägga på IATF 16949-krav. Ett väl fungerande och förankrat 

verksamhetssystem är grunden för att möta contextet i automotive-värdekedjan (Fonseca 

och Domingues, 2017). Även enklare åtgärder skulle gynna det här arbetet, exempelvis 

arbetet att ta bort gamla rutiner som finns kvar i systemet, och lägga till skriftliga 

referenser mellan rutiner för att hjälpa användaren. Att användaren kan komma åt saker 

som är tydligt att de inte gäller, eller som skapar osäkerhet ifall det gäller, missgynnar 

systemets legitimitet och trovärdighet (Fonseca och Domingues, 2017).  

 

Eftersom A.M. Development Model är byggd på IATF 16949:s föregångare ISO/TS 16949 

samt APQP har Allied Motion med stor sannolikhet fått med en stor del av kraven av IATF 

16949. Det som dock är nytt med IATF 16949:2016 jämfört med ISO/TS 16949 är 

Customer Specific Needs (Ruswanto och Saroso, 2018). Här kommer en tydligare koppling 

in på context, omvärlds- och intressentanalys. Med de nya kraven från IATF 16949 

kommer Allied Motion få hjälp att få in kraven i processerna.  

 

En del gap mellan Allied Motions verksamhetssystem och IATF 16949:2016 är konkreta 

med sannolikt enkla åtgärder. Exempelvis kan det saknas en checkpunkt i en rutin eller 

checklista, där det är enkelt att både lägga till en extra punkt och att utföra den i praktiken i 

fortsättningen för att fylla ett IATF 16949-krav.  

 

I andra fall kan gap vara enkelt att lägga till i en rutin i form av en extra punkt, men ändå 

innebära ett större jobb att genomföra. Det kan till och med behöva göras en fördjupad 

instruktion på det moment. Då ovanstående sorters krav går att åtgärda tämligen isolerat 

från varandra behöver en större utredning göras för andra krav i standarden för att reda ut 

om det är gap eller inte.  

 

Om studien hade gått in lika detaljerat över hela standarden hade det sannolikt gett ett 

liknande resultat, byggt på samma typ av mönster.  

 

Frågeställningen handlade om hur Allied Motion ska gå till väga för att göra fortlöpande 

gapanalys. Här hade det varit praktiskt att kunna kvantifiera hur långt från uppfyllande av 

standarden organisationen är i syfte att till exempel planera resurser, m.m. Genom att utgå 

från spårbarhetsmatrisen och kontrollera varje krav om det är uppfyllt eller inte skulle 

Allied Motion kunna få svar på detta, men standarden innehåller en mycket stor mängd 

krav av olika natur, så att endast räkna andel uppfyllda krav ger ingen relevant 

kvantifiering.  

 

Studien tog sig an detta med några olika angreppssätt. ISO 9001- och IATF 16949:s kapitel 

8, ”Verksamhet/Operation”, är centralt, och att det är framförallt där kraven på 

kravhanteringen i organisationen finns. Där valde studien att arbeta igenom ett tämligen 
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stort antal krav detaljerat, medan övriga delar av standarden bedömdes gap på en högre 

nivå.  

 

Den detaljerade genomgången av de båda standardernas kapitel 8 gjorde att studien kunde 

påvisa ett mönster där majoriteten av gapen hade samma svar – Allied Motion behövde 

göra en djupare utredning för att kunna säga om det var ett gap eller inte vilket var samma 

resultat som när studien gjordes på en övergripande nivå. Det gav alltså inte så mycket mer 

underlag till en aktivitetslista att gå in alltför detaljerat på enskilda krav. Mönstret är dock 

värdefullt att känna till. Spårbarhetsmatrisen fungerade väl som verktyg för båda 

angreppssätten genom att den är byggd för att kunna vara ett levande dokument som 

förfinas och detaljeras successivt under integreringsarbetet. 

 

Arbetet med att mappa IATF 16949-kraven mot befintliga processer (main processes), 

såsom projektet har gjort och dokumenterat i spårbarhetsmatrisen stämmer väl med vad 

Ruswanto och Saroso (2018) föreslår genom att organisationen får en bas att gå vidare med 

och utgå från processerna och göra en riskanalys på dem utifrån kravuppfyllnad. Det 

handlar om att analysera processen för att ta ställning till om den uppfyller kravet, istället 

för att kontrollera om varje enskilt krav finns i processen. Det var här som behovet av den 

kompletterande riskbedömningsmodellen identifierades.  

 

I samband med test av spårbarhetsmatrisen identifierades alltså behovet av att komplettera 

denna. Medan spårbarhetsmatrisen strukturerar och analyserar krav för krav, var det 

kompletterande behovet att analysera processen för att ta ställning till om den uppfyller 

kravet, istället för att kontrollera om varje enskilt krav finns i en process. Med anledning 

av detta tog projektet även fram ett förslag på riskbedömningsmodell, vilken illustrerar 

huvudsakliga områden för riskanalys. Modellen influerades av Ruswanto och Sarosos 

(2018) studie.  

 

Ruswanto och Saroso (2018) föreslår ett assessment-formulär med riskperspektiv där 

organisationen gör en riskanalys för varje aktuell process, genom att identifiera vilka IATF 

16949-krav som berör en viss process, samt både vilka risker och möjligheter det innebär. 

Ruswanto och Saroso (2018) föreslår även att det är en god idé att använda 

internrevisionerna till detta och använder analysformuläret och gör tätare internrevisioner 

under det pågående arbetet. 

 

När en organisation gör en riskanalys på varje process kommer det in ett tolkningsmoment 

(Ruswanto och Saroso, 2018), där det behövs djup verksamhetskunskap. Här kan Allied 

Motion komma fram till att en process faktiskt uppfyller gapet, men det kan vara delar av 

processen som inte är dokumenterade. De kan behöva förtydliga processen så det inte ska 

hänga på individers personliga kännedom om processen. Ruswanto och Saroso (2018) 

föreslår alltså att assesment-formuläret används för att göra den här bedömningen av 

processen, en ”riskanalys för test av processer mot IATF 16949”. Det handlar alltså om att 

gå uppifrån och ner istället för nerifrån och upp vid identifiering av gapen. (Ruswanto och 

Saroso, 2018)  

 

Test av spårbarhetsmatrisen visade alltså att den fungerade väl för strukturering och analys, 

men behöver kompletteras med analys uppifrån och ned av befintliga processer, särskilt i 

början av integreringsarbetet när gapen fortfarande inte är identifierade. Det är alltså 

troligen svårt att komma igång med spårbarhetsmatrisen som enda verktyg. 
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Sammanfattning – Fortlöpande gapanalys: 

• Context-perspektivet är lite vagt i dagens verksamhetssystem – risk att medarbetare och 

chefer inte får förståelsen  

• IATF 16949-kraven är ett sätt att gå från context-insikt till konkret arbetssätt 

• Pågående processdokumentation gynnar och går i linje med IATF 16949-pålägg 

• Allied Motion har nytta av att utvecklingsmodellen som bygger på ISO/TS – Customer 

Specifik Needs kommer till  

• Det finns olika typer av gap och olika typer av gap kräver olika åtgärder, allt från 

tillägg av en extra rad till större utredning 

• Test av spårbarhetsmatrisen visade att den fungerar väl för att strukturering och analys, 

men att den behöver kompletteras med riskbedömning av befintliga processer utifrån 

IATF-kraven, vilken går uppifrån och ner istället för nerifrån och upp vid identifiering 

av gapen  

 

 

5.3 Utgångsläge inför startupplägg  

 

Hur ser ett övergripande startupplägg ut för att komma igång med integreringsarbetet? 

 

I ledningsgruppen är behovet av att integrera IATF 16949:2016 i verksamhetssystemet 

förankrat, men denna förändring har inte planerats in på det sätt som ISO 9001:2015 

kräver, se ISO 9001-krav 6.3 Planering av förändring (se Figur 4). 

 

 
Figur 4 - ISO 9001:2015, krav 6.3 

 

Med bara en viljeyttring kommer Allied Motion inte kunna genomföra detta. Det här 

kräver en förändring som inte räcker att sköta i det dagliga arbetet. Enligt Tonnquist (2016) 

behövs ett projekt för att ta sig från ett startläge som detta till denna typ av mål. Projektet 

måste därmed definieras och verkställas för att det ska hända. Ett definierat projekt med 

tydligt mål gör det möjligt att ”trycka på start” och därefter kunna leda och styra mot 

målet.  

 

Ett definierat projekt fastställer minst följande (Tonnquist, 2016):  

• Effektmål (Varför projektet genomförs) 

• Mål (Vad projektet ska uppnå) 

• Resurser 

• Ansvar och delegering  

• Tidsram och slutdatum 



   22 (27) 

 

 

Införande av IATF 16949:2016 

Examensarbete, Uppsala universitet – Campus Gotland, 2019 

Fredrik Anderberg 

• Övergripande aktiviteter (Startupplägg) 

 

De motiv för integrering av IATF 16949 som har analyserats utifrån frågeställning 1 (se 

avsnitt 5.1 Motiv) kan med fördel användas som utgångspunkt för formulering av 

effektmål (dvs. syfte med projektet). 

 

Målet för den initiala delen i ett integreringsprojekt förslås vara att identifiera gapen på en 

nivå som gör det möjligt att formulera och ta fram åtgärdsplan, vilken kan verkställas i 

nästa del av integreringsprojektet.  

 

Tillgången till resurser är ett reellt problem, men enligt ISO 9001:2015 måste 

organisationen ta ställning och finns det inte tillräckligt med resurser måste de ta ställning 

till om de ska prioritera ned projektet, eller ta in externa resurser, antingen till linjearbete 

eller till projektet. Vid externa resurser i projektet finns risk för sämre förankring. Det får 

inte stanna vid endast en viljeyttring.  

 

5.3.1 Startupplägg 

För att identifiera övergripande aktiviteter i den initiala fasen i ett integreringsprojekt 

föreslår studien att tillvägagångssättet för gapanalys med hjälp av spårbarhetsmatris och 

riskbedömningsmodell används (se avsnitt 5.2 Fortlöpande gapanalys). 

 

Förslag på startupplägg i ett kommande integreringsprojekt: 

• Dokumentera befintliga processer tydligare, för att få fram nuläget  

• Mappa IATF 16949-krav mot processerna i spårbarhetsmatrisen 

• Genomföra riskanalys för respektive process på övergripande nivå med hjälp av 

riskbedömningsmodellen  

• Identifiera övergripande gap på processnivå och bedöm behov av åtgärder på en 

övergripande nivå 

• Ta ställning till och planera för hur internrevisioner kan användas för uppföljning av 

integreringsarbetet 

 

Sammanfattning – Utgångsläge inför startupplägg:  

• Frågan är förankrad i ledningen men förändringen av verksamhetssystemet har ingen 

tydlig plan 

• Projekt skulle behöva tillsättas men är ej definierat  

• Projektet har tagit fram följande, som kan användas i ett integreringsprojekt: 

o Underlag för effektmål, d.v.s. motiv för införande (se avsnitt 5.1 Motiv) 

o Verktyg för systematiskt integreringsarbete (se avsnitt 4.2 Spårbarhetsmatris, 

4.3 Riskbedömningsmodell och 5.2 Fortlöpande gapanalys)  

o Förslag på startupplägg (se avsnitt 5.3.1 Startupplägg)  

o SWOT-analys (se avsnitt 5.4 SWOT-analys) 
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5.4 SWOT-analys för Allied Motions utgångsläge och startupplägg 

Följande SWOT-analys är en sammanställning av analysavsnitt 5.1 – 5.3 och sammanfattar 

förutsättningarna för Allied Motions startläge för införande av IATF 16949.  

 

STYRKOR: 

• Behovet av integrering förankrat i ledningsgruppen 

• Medvetenhet om kundkravet finns i organisationen 

• Prioriterad fråga enligt VD 

• Kvalitetschef i ledningsgruppen  

• Erfarenhet av automotive 

• A.M. Development Model redan baserad på ISO/TS 16949 

• ISO 9001-certifierade sedan lång tid tillbaka 

• Uppdatering och modernisering av verksamhetssystemet pågår 

• Underlag för effektmål finns 

• Verktyg för kartläggning och analys är framtaget och testat 

• Riskbedömningsmodell är framtagen 

• Förslag på startupplägg finns 

SVAGHETER: 

• Obeslutsamhet om nästa steg 

• Inget definierat projekt  

• Relativt liten organisation  

• Begränsade resurser 

• Dagens verksamhetssystem har en ojämn förankring i organisationen 

• Ytterligare utredning behövs för att bedöma omfattning av integreringsarbetet 

• Varierad produktflora 

• Riskbedömningsmodell ej testad 

MÖJLIGHETER: 

• Möta kundkrav, för befintliga och nya kunder 

• Positionering genom differentiering 

• Stöd att bli mer responsiv på snabbt föränderliga kundkrav 

• Stöd att omvandla resultat av context-analys till arbetssätt i praktiken 

• Förbättrad utformning och innehåll av verksamhetssystemet 

• Mer standardiserat arbetssätt 

• Förbättrad interna handskakningar 

• Fokuserad produktflora 

• Förenklad contract-process 

HOT:  

• Kundkrav på IATF 16949 blir absolut krav innan integreringen är klar 

• Konkurrenter hinner före 

• Certifiering av IATF 16949 övergår från attraktiv egenskap till endast förväntad 

• Svårigheten med integrering underskattas 

• IATF 16949:s krav misstolkas 

• Verksamhetssystemet blir överdimensionerat  

• Låg delaktighet bland ledning och medarbetare 

• Förändringsmotstånd  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras det analyserade resultatet ur olika perspektiv. 

 

 

6.1 Reflektion  

Projektet har undersökt Allied Motions förutsättningar för att starta arbetet med integrering 

av IATF 16949 utifrån tre konkreta frågeställningar. Det visade sig vara motiverat att göra 

undersökningen och reda ut situationen och få den dokumenterad. Det är överenskommet 

att det är en bra idé, men det finns ett vakuum där det varken händer eller helt avfärdas. I 

och med den här rapporten finns det ett gemensamt och dokumenterat underlag för 

startsituationen. I och med det tydliggörs förutsättningarna inklusive vikten av att ta 

ställning om det ska hända och det blir svart på vitt.   

 

Mycket i rapporten kan för Allied Motion tyckas slå in öppna dörrar men analysen är ändå 

ett sätt att bekräfta att integrering är motiverat, men också att viljan kräver ett aktivt beslut 

och aktiv planering.   

 

Det resultat som projektet har bidragit med är en paketering av problemställningen som 

tydliggör vilka delar som ingår i arbetet, med hjälp av frågeställningarna. Paketeringen ger 

en helhetsbild, röd tråd och förståelse som är nödvändig för att komma vidare. Den 

struktureringen kan mycket väl bidra till att komma till skott, och att faktiskt fatta beslut i 

frågan om vad Allied Motion ska göra och när.  

 

Studien har även tagit in fler perspektiv än vad Allied Motion redogjorde för i resultatet. 

Kopplingen mellan värdekedja och kvalitetsledningssystem är intressant och skapar 

förståelse för hur kvalitetskraven sprids uppströms från slutaktören. ISO 9001 och IATF 

16949 är tillsammans ett stöd när en organisation ska översätta resultatet av 

omvärldsanalys till faktiskt arbetssätt i praktiken (Fonseca och Domingues, 2017). Båda 

ovanstående punkter bör ha större plats i Allied Motions motivering.  

 

Studien har bidragit med ett användbart och testat verktyg, spårbarhetsmatrisen, för att 

dokumentera och analysera spårbarhet och gap samt kompletterat verktyget med en 

riskbedömningsmodell. Båda är tänkta att användas i det framtida arbetet med integrering. 

I spårbarhetsmatrisen har även den tolkning som studien har gjort av IATF 16949:2016 

dokumenterats, vilket också är användbart i framtida arbete med standarden. 

 

Studien har också föreslagit ett startupplägg som bygger på resultat av test av verktygen. 

Även om startupplägget behöver detaljeras är syftet att det ska bidra till att det är enklare 

att komma igång med projektet.  

 

När studien har jämfört med tidigare forskning har syftet varit att få in olika perspektiv på 

problemställningen och analysen och det har både kunnat bekräfta resultatet på Allied 

Motion och tillfört ytterligare perspektiv.  

 

Studien har hanterat ett teoretiskt problem när den handlar om att skapa insikter och visa 

på de ”stora dragen” i problematiken, för att senare kunna fatta beslut om konkreta 

åtgärder. Den har också hanterat ett praktiskt problem genom att ta fram verktyg som kan 

användas vid integreringen. Projektet har dock inte lett till några genomförda förändringar 

hos Allied Motion, vilket tydliggörs i avsnitt 1.4 Avgränsningar.  
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7. Slutsatser 

Detta avsnitt sammanställer slutsatser och förslag på fortsatt arbete. 

 

 

7.1 Slutsatser 

 

Hur kan en integrering av IATF 16949:2016 motiveras? 

 

Att arbeta mot att certifiera sig mot IATF 16949:2016 kan motiveras av: 

• ökade krav på aktörer i automotive-värdekedjan att vara responsiva på snabbt 

föränderliga kundkrav  

• att arbete med kvalitetsledningssystem gynnar förändringsbenägenheten  

• att certifiering förenklar contract-processen 

• möjligheten till positionering genom differentiering 

• möjligheten att driva på fokusering av produktfloran  

 

Hur ska Allied Motion gå till väga för att göra fortlöpande gapanalys mellan nuvarande 

verksamhetssystem och IATF 16949:2016?  

 

För att genomföra fortlöpande gapanalys kan tillvägagångssättet med spårbarhetsmatris 

som testats i detta projekt användas i kombination med riskbedömningsmodell  

 

Hur ser ett övergripande startupplägg ut för att komma igång med integreringsarbetet? 

 

Ett övergripande startupplägg innehåller följande: 

• Förtydligande av befintliga processer  

• Mappning av IATF 16949-krav mot befintliga processer i spårbarhetsmatrisen  

• Riskbedömning av processerna utifrån IATF 16949-krav enligt 

riskbedömningsmodellen 

• Identifiering av övergripande gap på processnivå och bedömning av åtgärder med hjälp 

av spårbarhetsmatrisen och riskbedömningsmodell  

• Användning av internrevisioner för uppföljning av integreringsarbetet 

 

Utöver frågeställningarna har projektet kommit fram till ytterligare slutsatser:  

• Trots förankring i ledningen tycks ändå inte Sense of urgency råda 

• För att komma vidare behöver formellt beslut fattas, projekt definieras och resurser 

avsättas 

• Aktiviteter i ett kommande integreringsprojekt handlar både om att modernisera 

nuvarande verksamhetssystem och samtidigt gradvis integrera IATF 16949 

 

 

7.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete 

Eftersom denna studie inte kvantifierade Allied Motions nivå av förberedelse är förslag på 

fortsatt arbete att ta upp idéerna och förslagen som redovisas i Ruswanto och Sarosos 

(2018) studie, att utveckla internrevisionsprocessen och använda den som verktyg i 

integreringsarbetet av IATF 16949. Ruswanto och Saroso (2018) föreslår även ett sätt att 

kvantifiera gapstorleken.  
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Spårbarhetsmatrisen är ett praktiskt verktyg för att systematiskt och fortlöpande strukturera 

och dokumentera information respektive krav i standarderna (se Bilaga 1 – 

Spårbarhetsmatris, urklipp). Den föreslås användas som ett levande dokument under hela 

integreringsarbetet. Riskbedömningsmodellen föreslås användas framför allt i 

inledningsfasen och då samtidigt testas för möjlig förbättring.  

 

 

 

  



   27 (27) 

 

 

Införande av IATF 16949:2016 

Examensarbete, Uppsala universitet – Campus Gotland, 2019 

Fredrik Anderberg 

Referenser 

Allied Motion Inc., 2019. About us. Hämtad 2019-05-29. Tillgänglig på: 

https://www.alliedmotion.com/about-us/  

Ambe, I. M. och Badenhorst-Weiss, J. A., 2011. An Automotive Supply Chain Model For A 

Demand-driven Enironment. Pretoria: University of South Africa (Unisa) 

Antonsson, A. och Sjöström, J., 2011. Integrerade och levande ledningssystem - 

Inspirerande goda exempel. Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

Automotive Quality Management System Standard IATF 16949:2016., 2016. International 

Automotive Task Force 

Bergman, B. och Klefsjö, B., 2012. Kvalitet från behov till användning. 5e utg. Lund: 

Studentlitteratur 

Denscombe, M. 2018. Forskningshanboken – För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB 

Fonseca, L. M. och Domingues, J. P., 2017. Reliable and flexible Quality Management 

Systems in the automotive industry: monitor the context and change effectively. Modena: 

Elsevier B.V.  

Fraizer, J. K., 2009. Development of an ISO/TS 16949 compliant automotive quality 

management system. Carson: California State University Dominguez Hills 

Liker, J. L., 2009. The Toyota Way – Lean för världsklass. Stockholm: Liber AB  

Lindahl, P., Robèrt, K., Ny, H. och Broman, G., 2014. Strategic sustainability 

considerations in materials management. Karlskrona: Journal of Cleaner Production 

Pop, L. D. och Elod N., 2015. Improving product quality by implementing ISO / TS 16949. 

Cluj-Napoca: Technical University of Cluj-Napoca 

Porter, M. E., 2008. Competitive Strategy - Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors. New York: Free Press  

Rae, J. B,. och Binder A. K., 2018. Automotive industry. Encyclopaedia Britannica. 

Hämtad 2019-05-29. Tillgänglig på: 

https://www.britannica.com/technology/automotive-industry  

Ruswanto, T. P. och Saroso, D. S., 2018. Gap Analysis Study on the Compliance of 

Automotive Standard IATF 16949 based on Internal Quality Audit Score in Automotive 

Industry. Jakarta: Journal of Applied Research on Industrial Engineering (Jarie) 

Skinner, W., 1974. The Focused Factory. Cambridge, M.A: Harvard Collage  

SS-EN ISO 9001:2015., 2015. Stockholm: SIS Förlag AB 

Tonnquist, B., 2016. Projektledning. 6e utg. Stockholm: Sanoma Utbildning AB 



   1 (3) 

 

 

Införande av IATF 16949:2016 

Examensarbete, Uppsala universitet – Campus Gotland, 2019 

Fredrik Anderberg 

Bilaga 1 – Spårbarhetsmatris, urklipp  

 

Urklipp 1 av 3 (Spårbarhetsmatris, ISO 9001.2015 + IATF 16949.2016, vs. A.M. Verksamhetssystem V.14.xlsx) 

 

Verktyg för systematisk kartläggning och analys. För beskrivning, se avsnitt 4.2 Spårbarhetsmatris – kartläggnings- och analysverktyg.  

 

Komprimerad vy, samtliga kolumner: 
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Bilaga 1 – Spårbarhetsmatris, urklipp 2 av 3 (Spårbarhetsmatris, ISO 9001.2015 + IATF 16949.2016, vs. A.M. Verksamhetssystem V.14.xlsx) 

Verktyg för systematisk kartläggning och analys. För beskrivning, se avsnitt 4.2 Spårbarhetsmatris – kartläggnings- och analysverktyg.  

 

Expanderad vy, kolumn A-F: 
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Bilaga 1 – Spårbarhetsmatris, urklipp 2 av 3 (Spårbarhetsmatris, ISO 9001.2015 + IATF 16949.2016, vs. A.M. Verksamhetssystem V.14.xlsx)  

Verktyg för systematisk kartläggning och analys. För beskrivning, se avsnitt 4.2 Spårbarhetsmatris – kartläggnings- och analysverktyg.  

 

Expanderad vy, kolumn F-K (inklusive A och B): 



Bilaga 2 - Riskbedömningsmodell    1 (3) 
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Bilaga 2 – Riskbedömningsmodell  

 

Modellen för riskbedömning är processbaserad och bygger på riskbaserat tänkande i enlighet 

med ISO 9001:2015. Modellen är influerad av Ruswanto och Saroso (2018). Detta förutsätter 

att det finns en aktuell kartläggning av organisationens processer. Behovet av detaljeringsnivå 

i kartläggningen kan variera med olika processer. Utgångspunkten är att en process behöver 

vara kartlagd på en tillräcklig detaljeringsnivå (men inte mer) för att det ska vara möjligt att 

förstå hur processen påverkas av IATF-kraven, vilka kan påverka både lednings-, huvud- och 

stödprocesser. Modellen kan med fördel användas både för att identifiera gap och vid 

internrevision för att följa upp status. För att ha kontinuerlig kontroll på överensstämmelser 

och gap ska modellen användas tillsammans med spårbarhetsmatrisen för strukturering och 

analys. Spårbarhetsmatrisen ska uppdateras kontinuerligt under arbetets gång och därmed 

spegla aktuell status.  

 

1. Säkerställ att det finns en aktuell processkartläggning. Gör en initial bedömning om 

aktuell kartläggning är på relevant nivå 

2. Mappa IATF 16949-krav mot befintliga processer, dokumentera i spårbarhetsmatrisen 

3. Genomför riskbedömning inklusive möjligheter på övergripande nivå för respektive 

process utifrån IATF-krav: 

▪ Arbeta uppifrån och ned och detaljera kartläggning av processer vid behov (se Bild 

1). 

▪ Utgå från riskområden enligt Ruswanto och Sarosos förslag (se Bild 2). 

▪ Använd stödfrågor enligt Ruswanto och Sarosos förslag (se Bild 3) 

4. Identifiera övergripande gap på processnivå, dokumentera i spårbarhetsmatrisen 

5. Analysera gapen och bedöm behov av åtgärder på en övergripande nivå, dokumentera i 

spårbarhetsmatrisen 

 

 

 
 

 
  

Riskanalys

Bild 1 – Kartläggning av processer uppifrån och ner 



Bilaga 2 - Riskbedömningsmodell    2 (3) 

 

 

Införande av IATF 16949:2016 

Examensarbete, Uppsala universitet – Campus Gotland, 2019 

Fredrik Anderberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Bild 2 - Riskområden enligt Ruswanto och Sarosos (2018) förslag 



Bilaga 2 - Riskbedömningsmodell    3 (3) 

 

 

Införande av IATF 16949:2016 

Examensarbete, Uppsala universitet – Campus Gotland, 2019 

Fredrik Anderberg 

 

 

 
Bild 3 - Stödfrågor enligt Ruswanto och Sarosos (2018) förslag  

 


