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Sammanfattning 
De senaste åren har bra kvalitet blivit allt mer viktigt för kunder, leverantörer och 

konsumenter. Kraven för bra kvalitet blir allt högre på produkter och tjänster. På grund 

av detta är det många företag som väljer att certifiera sig enligt 

kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Även Corporate social responsibility har många 

företag infört. Syftet med det är att ta ett större ansvar mot befolkningen och för miljön. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur små företag kan implementera ISO 9001 

med hjälp av Corporate Social Responsibility på ett effektivt sätt i företaget. Det har 

genomförts en enkätundersökning i syfte att undersöka hur många små företag i 

Gävleborgs-. Dalarnas- och Uppsalalän som är certifierade enligt ISO 9001 samt vad de 

har för syn på kvalitet och Corporate social responsibility.  

 

Det har genomförts intervjuer på Gefle kartong & Display. De som deltog i intervjun är 

operatörer ifrån produktionen i Karlstad och två stycken personer ifrån ledningen. Detta 

gjordes för att se hur de i nuläget arbetar med kvaliteten inom företaget och för att se 

vad de har för inställning till att i framtiden införa och certifiera sig enligt ISO 9001. 

ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som reglerar hur ett företag ska jobba med 

kvaliteten inom verksamheten. De företag som väljer att certifiera sig enligt ISO 9001 

måste uppfylla de krav som finns inom ISO 9001 standarden för att kunna certifiera sig. 

Av de företag som svarade på enkäten var det inte många som var certifierade enligt 

ISO 9001. Det var många av företagen som hade ledningssystem som de hade utformat 

själva. Utifrån intervjuerna upptäcktes det att företaget inte har något standardiserat 

arbetssätt för hur de jobbar med kvaliteten inom företaget.  

 

När ett kvalitetsledningssystem ska införas är det viktigt att alla i verksamheten är 

involverade i arbetet. Detta för att alla ska känna sig delaktiga och för att förstå varför 

arbetet genomförts. Det finns starka tendenser till att Corporate social responsibility är 

lättare att införa i en verksamhet som redan har ett fungerande kvalitetsledningssystem.  

 

 

 

Nyckelord: Kvalitetsledningssystem, Corporate social responsibility, Kvalitet, ISO 

9001 
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Abstract 
In the last years good quality has become increasingly important for customers, 

suppliers and consumers. Quality requirements are becoming higher on products and 

services. Because of this, many companies choose to obtain certification under the 

quality management system ISO 9001. Many enterprises have introduced Corporate 

social responsibility in the organization. The purpose of it is to take a greater 

responsibility toward people and the environment. The purpose of this work is to 

investigate how small businesses can implement ISO 9001 with help of Corporate 

Social Responsibility in an efficient way in the company. In this study I identify how 

many small businesses in Gävleborg- Dalarnas- Uppsala County are certified according 

to ISO 9001 and what their approach to quality and Corporate Social Responsibility are.  

  

Interviews have been done at Gefle Kartong & Display. Those who participated in the 

interview are operators and management from production in Karlstad. This was done to 

see how they are currently working on the quality of the company and to see what their 

attitude to the future introduction and certification under ISO 9001. ISO 9001 is a 

quality management system that regulates how a company should work with the quality 

of operations. Companies that choose to become certified according to ISO 9001 must 

meet the requirements of the ISO 9001 standard to be certified. Of the companies that 

responded to the survey were not many who were certified according to ISO 9001. It 

was many of the companies that had management that they had designed themselves. 

From the interviews, it was discovered that the company does not have a standardized 

approach to how they work with the quality of the company. 

 
When a quality management system to be introduced, it is important that all the 

activities involved in the work. This is for everyone to feel involved and to understand 

why the work carried out. There are strong tendencies to Corporate social responsibility 

is easier to implement in a business that already have a quality management system. 

 

 
Keywords: Quality management system, Corporate social responsibility, Quality, ISO 

9001 
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1. Inledning  
Detta kapitel ger en inblick om vilket ämne som detta arbete handlar om.  

 

1.1 Bakgrund 
Bergman och Klefsjö (2012) hävdar att allt fler företag blir medvetna om att deras 

kunder och leverantörer ställer allt högre krav på kvaliteten på varor och tjänster. 

Utifrån detta börjar allt fler företag att arbeta med kvalitet och väljer att implementera 

ett kvalitetsledningssystem. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är ett 

kvalitetsledningssystem ”en organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som 

är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet”. 

Med hjälp av ett ledningssystem går det att minimera kvalitetsbristerna och öka 

lönsamheten inom företaget (Bergman och Klefsjö, 2012). Idag är det många företag 

som väljer att införa Corporate social responsibility (CSR) i verksamheten. CSR betyder 

att miljömässiga och sociala aspekter införs i företagets produkter, tjänster och 

processer (Hazlett et al., 2007). ISO 9000 är ett ledningssystem inom kvalitetsområdet 

som organisationen International Organization for Standardization har tagit fram. ISO 

9000 har flera ledningssystem under sig, bland annat kvalitetsledningssystemet ISO 

9001. 

 

1.2 Problemformulering 
Enligt Collyer (1996) väljer många företag att certifiera sig enligt ISO 9001. Många 

små företag som har ca 50 stycken anställda har svårt att avsätta tid och ekonomiska 

resurser för att kunna certifiera sig. Företag väljer att certifiera sig enligt ISO 9001 för 

att kunder och leverantörer kräver det och för att få en bättre kvalitet på företagets 

produkter och tjänster. Att certifiera sig kostar mycket pengar så det är oftast stora 

företag som har de resurser som behövs för att kunna göra detta. Dock är det enligt 

Brown et al. (1998) små företag som är i behov av att hålla en hög kvalitet på sina 

produkter och tjänster. Små företag har problem med att införa ett 

kvalitetsledningssystem i företaget för att det kostar mycket pengar och att de inte har 

den tiden som behövs för att göra ändringar inom verksamheten. För att få små företag 

att ändå certifiera sig måste de se vad de kan få för positiva effekter av det. Därtill måste 

de få rätt kunskap för att veta hur de ska arbeta med kvaliteten inom företaget.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur små företag kan implementera ISO 9001 med 

hjälp av Corporate Social Responsibility på ett effektivt sätt i företaget.  

    
1.4 Frågeställningar 

1. Kan Corporate Social Responsibility vara av betydelse vid en implementation av 

ISO 9001:2015?  

2. Hur kan en implementering av ISO 9001 i små företag se ut? 

 
1.5 Avgränsningar 
Denna studie innefattar endast hur små företag på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna 

certifiera sig enligt ett kvalitetsledningssystem. Arbetet utgår endast ifrån 

kvalitetsledningssystemet ISO 9001: 2015.  
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1.6 Målgrupp 
Denna rapport kan vara intressant för små företag som har problem med kvaliteten men 

på grund av kostnadsskäl inte kan ta extern hjälp. Även de som har funderingar på att ta 

fram ett kvalitetsledningssystem och i framtiden certifiera sig och vill se hur mycket 

arbete som behövs innan en certifiering kan finna intresse i detta.  Arbetet kan även vara 

intressant för personer som är intresserade av hur ett kvalitetsarbete inom ett företag kan 

se ut.  

 

1.7 Arbetets disposition 
Kapitel 1- Inledning. Här redovisas en kort bakgrund till det ämne som ska undersökas. 

Arbetets problem formulering presenteras. Syftet med arbetet klargörs och 

frågeställningar definieras. Den valda avgränsingen presenteras och arbetets målgrupp 

redovisas.  

 

Kapitel 2- Metod. I detta kapitel presenteras de metoder som har använts och arbetets 

tillvägagångssätt. Det sker även en kritisk granskning av metoderna. Med hjälp av 

validitet och reliabilitet granskas de valda metoderna.  

 

Kapitel 3- Teoretisk referensram. I detta kapitel redovisas vad som är skrivet om ämnet 

tidigare. Relevant teori till det valda ämnet och begrepp förklaras.  

 

Kapitel 4- Resultat. Här görs en kort presentation om företaget Gefle kartong & 

Display. Det resultat som har uppkommit efter att de gjorde intervjuerna och enkät 

undersökningen presenteras.  

 

Kapitel 5- Analys och diskussion. Här analyseras och diskuteras resultatet med hjälp av 

den teoretiska referensramen.  

 

Kapitel 6-Slutsats. I detta kapitel så presenteras de slutsatser som har dragits utifrån 

arbetet. Slutsatsen svarar på de angivna frågorna.  

 

Kapitel 7-Fortsatta studier. I detta kapitel redovisas hur tillvägagångssättet vid fortsatta 

studier skulle kunna se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

2. Metod 
I detta arbete har intervjuer på Gefle kartong & Display genomförts och en 

enkätundersökning som har skickats ut till olika företag har utförts. Material har 

hämtats från litteratur och vetenskapliga artiklar. I detta kapitel kommer de metoder 

som har används i denna studie att presenteras. Det kommer även att introduceras en 

kritisk granskning av de valda metoderna.  

 

2.1 Intervjuer 
Widerberg (2002) hävdar att den vanligaste kvalitativa metoden som används i 

kvalitativa undersökningar är intervjuer. Det är en metod där olika sorters frågor ställs 

till olika personer på t.ex. ett eller flera företag i syfte att samla ihop material till någon 

form av arbete. Beroende på vad det är för information som ska samlas in, kan det vara 

lämpligt att genomföra intervjuer inom företaget. Det genomförs för att se vad de som 

intervjuas har för syn på det aktuella ämnet. Utifrån det kan sedan fler följdfrågor ställas 

till ledningen på företaget. Vid behov kan frågorna ändras för att få ut bättre material 

ifrån ledningen (Widerberg, 2002).  

 

Dumay et al. (2011) anser att det är av stor betydelse att ta i beaktning att 

intervjuobjekten inte talar sanning, dels på grund av erfarenhet och av olika känslor som 

kan påverka deras svar. Även den som håller i intervjun kan påverkas av känslor som 

kan bidra till svar som inte är helt pålitliga. Det krävs en del specifika egenskaper för att 

kunna genomföra intervjuer. Bland annat är det viktigt att kunna lyssna intensivt, ta 

anteckningar under intervjun och kunna planera och förbereda inför intervjun. Även 

tillvägagångsättet är viktigt att strukturera upp innan första tillfället. Många gånger kan 

det även vara bra att bestämma i förväg hur många personer som behöver intervjuas, för 

att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt.  

 

Dumay et al. (2011) anser även att det är av stor vikt att den som utför intervjuerna har 

tillförskansat sig information om det aktuella ämnet. Detta för att undvika att det 

uppstår en dålig struktur på de frågor som ska ställas och för att resultatet ska bli 

tillförlitligt. Enligt Mc Namara (1995) är det viktigt att veta hur resultatet ifrån 

intervjuerna ska analyseras på bästa sätt för att få en rättvisande bild.  

 

I detta arbete har telefonintervjuer genomförts. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2011) finns det för- och nackdelar med att genomföra en telefonintervju. Nackdelarna 

är följande:   

 

 Det går inte att visa bilder och diagram för den som intervjuas. 

 Den som genomför intervjun kan påverka den som intervjuas med känslor, som 

kan påverka resultatet. 

 Det blir svårare att ställa känsliga frågor till den som intervjuas. 

 Allt för komplicerade frågor går inte att ställa. 

 

Fördelar som finns med telefonintervjuer är följande:  

 

 De går fort att genomföra. 

 Det är en hög svarsfrekvens 

 Kostnaden är låg för varje intervju 

 Den som intervjuar får lättare att ställa följdfrågor.  

 Frågorna måste vara relativt lätta. 

 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). 
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Det har genomförts telefonintervjuer med ledningen och operatörerna på Gefle kartong 

& Display. Syftet med detta var att se vad de har för inställning till kvalitetsarbetet inom 

företaget och för att undersöka hur de jobbar med kvaliteten i nuläget. Det har 

undersökts om företaget vet vad Corporate Social Responsibility (CSR) är. Intervjuerna 

har genomförts via telefon under 2 dagar och varje intervju höll på i ca 20 minuter. När 

dessa genomfördes gjordes anteckningar över vad intervjuobjekten sa, för att kunna 

sammanställa svaren på ett tillförlitligt sätt.  
 

2.2 Enkäter 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) uppstår ett antal problem i och med en 

enkätundersökning. Till att börja med måste syftet med studien definieras för att rätt 

frågor ska kunna ställas. Därefter bestäms vilka aktörer som enkäten ska skickas ut till. 

Detta för att undersökningen ska kunna uppfylla sitt syfte. När enkäten ska formges är 

det första som bör beslutas om enkäten ska skickas ut i pappersform eller via mail. 

Beroende på vad det är för sorts undersökning måste även frågorna anpassas. Frågorna 

kan vara mer eller mindre formella i form av öppna svarsalternativ eller frågor med 

fasta svar. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) hävdar att det är svårt att formulera 

bra och lagom många frågor till en enkätundersökning.  

 

När alla deltagare bidragit med sitt svar är det dags att sammanställa informationen. 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) kan det ibland hända att svaren är så pass 

dåliga att de inte kan användas i arbetet. Detta kan röra sig om att fel personer har svarat 

på enkäten eller att de har missuppfattat vissa frågor. I detta stadium är det viktigt att 

svaren analyseras på ett kritiskt sätt så att resultat blir så bra som möjligt. I detta arbete 

har de erhållna svaren sammanställts och slutsatser har dragits utifrån det analyserade 

resultatet.  

 

Syftet med enkäten var att undersöka hur många små företag som är certifierade enligt 

ISO 9001, samt hur många små företag som valt att inte certifiera sig. Enkäten har 

skickats ut till 100 stycken små företag i Gävleborgs-, Dalarnas och Uppsala län. Den 

skickades först ut till alla 100 företag för att sedan några veckor senare skickas ut igen 

till de företagen som inte har svarat på enkäten ännu. Enkäten har formgets och formas 

med hjälp av en internetsida vid namn ”Exminerare” där det går att skapa enkäter. 

Enkätfrågorna är i form av både öppna och stängda frågor för att få fram så bra svar 

som möjligt. Även på de frågor med fasta svarsalternativ har den som svarar haft 

möjlighet att lägga in en kommentar till sitt svar.  

 

2.3 Validitet  
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) definieras validitet som ” Ett 

mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta” För att få en 

tydligare bild över vad begreppet står för kan validitet definieras som vad det är som 

undersökningen handlar om. Validitet kan även delas upp i inre- och yttre validitet. Den 

yttre validiteten innebär hur undersökningens handling svarar mot verkligheten. För att 

kunna bedöma hur stark den yttre validiteten är måste tillvägagångsättet i 

materialinsamlingen redovisas. Hur det ihopsamlade materialet ser ut måste också 

undersökas för att kunna fastställa graden av yttre validitet i arbetet. Den inre 

validiteteten beskriver hur dem begrepp som används i arbetet förhåller sig till de 

operationella mätbara definitionerna av dessa begrepp i empiren.  

 

Validiteten i detta arbete har förstärkts genom att ett starkt syfte och en bra 

frågeställning har tagits fram. Intervjuobjekten på Gefle kartong & Display valdes ut för 

att få en översikt över arbetet inom företaget. Den inre validiteten beskriver i detta 

arbete de begrepp som används i det studerade materialet. Validiteten förstärks av de 2 
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olika metoderna som har använts i detta arbete. I och med den goda validiteten i arbetet 

kommer resultatet bli trovärdigt.  

 

2.4 Reliabilitet 
Reliabilitet definieras såsom att det valda mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och 

stabila utslag enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011). Reliabiliteten mäter 

arbetets förmåga att upprepas. Det här arbetet kan upprepas med samma metoder men 

samma resultat kommer inte kunna erhållas. Detta på grund av att undersökningen har 

genomförts med hjälp av Gefle kartong & Display. Förutsättningarna på företaget 

kommer att förändras och svaren från intervjuobjekten kan variera. Den genomförda 

enkätundersökningen kan upprepas men liknande resultat kommer inte att kunna 

erhållas. För att de personerna på de företag som deltog i undersökningen inte kan 

identifieras. Om undersökningen upprepas om några år kommer betydligt fler företag att 

veta vad CSR är. Det kommer troligtvis vara fler företag som har valt att införa ett 

kvalitetsledningssystem. Reliabiliteten i detta arbete är väldigt låg på grund av de 

tidigare nämnda orsakerna.  

 

2.5 Kritisk granskning 
I och med att Gefle kartong & Display har sin produktion i Karlstad bidrar det till att 

arbetet endast sker på distans. Telefonintervjuer har genomförts med operatörer och 

ledning för att få en helhetsbild av organisationen. När intervjuer genomförs via telefon 

kan det leda till missvisande svar på grund av missförstånd och oärliga svar. När endast 

intervjuer genomförs på företaget kan det ge ett missvisande bild när denna metod inte 

kompletteras med en annan form av metod t.ex. observationer.   

 

Enkäten har skickats ut till 100 stycken olika företag som har utsetts genom att söka på 

internetsidan ”Google”. Detta kan leda till att stora företag får enkäten för att 

internetsidan ger en missvisande bild av företagets storlek. Det leder vidare till att 

resultatet inte blir tillförlitligt. Företagen som tar emot enkäten kan i värsta fall inte 

svara ärligt på enkäten. Det kan även vara så att de som svarar på enkäten misstolkar 

frågorna och på grund av det svarar felaktigt. Det är inte möjligt att se vilka företag som 

har svarat på varje enskild fråga i enkäten och på grund av det kan svaren vara 

missvisande.  

 

Enkätundersökningen har genomförts med hjälp av en internetsida vid namn 

”Exminerare”. Det är möjligt att denna sida inte är tillförlitlig när det gäller hur många 

företag som har svarat på enkäten. Detta kan bero på att redskapet inte funkar som det 

ska eller att företagens svar inte registreras som det ska i verktyget.  
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3. Teoretisk referensram 
Här presenteras tidigare forskning och relevant teori till ämnet.  

 

3.1 Vad är kvalitet? 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) har kvalitet alltid varit viktigt för kunder och 

leverantörer. Om kvaliteten är bristfällig på produkter och tjänster kommer det att 

resultera i en minskad försäljning. Vad som anses vara bra kvalitet är i många fall 

väldigt individuellt. På grund av detta finns det många olika kvalitetsdefinitioner. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012) ansåg Crosby (1979) att kvalitet var ” uppfyllande av satta 

krav”. Detta betyder att en produkt eller tjänst minst måste uppfylla dem grundläggande 

kraven som intressenterna ställer. Även amerikanen Joseph Juran som var verksam 

inom kvalitetsarbete i företag redan år 1951, ansåg att kvalitet var ”lämplighet för sin 

användning”. Jurans definition är ur kundernas perspektiv. År 2005 valde den 

internationella standarden för kvalitetsledningssystem International organization for 

standardization (ISO) att definiera kvalitet som ” den grad till vilken inneboende 

egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet 

underförstådd eller obligatorisk” (Bergman och Klefsjö, 2012).  

 

Enligt Jaspreet (2009) förstår allt fler företag hur viktigt det är att en produkt möter 

kundernas behov och förväntningar. I dag är det många organisationer som arbetar med 

produktutveckling kontinuerligt för att ständigt öka kvaliteten på produkterna. Denna 

förändring har medfört att allt fler företag får nöjdare kunder som återkommer. I och 

med detta ökar företagets omsättning och genererar i en större vinst. Jaspreet (2009) 

anger att det krävs stora resurser inom företaget för att införa ett kvalitetsarbete som är 

hållbart. Det är även viktigt att hela organisationen tar del av detta arbete och förstår 

varför arbetet behöver genomföras.  

 

3.2 International Organization for Standardization 
Enligt Marimon et al. (2006) är International organization for standardization (ISO) en 

av de största organisationer i världen som har hand om olika ledningssystem. ISO 

innehåller flera olika standarder bland annat för miljö och kvalitet. Ledningssystemet 

för kvalitet går under namnet ISO 9000. Ledningssystem har blivit allt viktigare för 

företag under de senaste åren på grund av den stora globaliseringen. Samt för att allt fler 

kunder och leverantörer kräver att alla parter i försörjningskedjan ska vara certifierade 

mot ett ledningssystem. Syftet med ett system är att organisera arbetet i företaget samt 

att få bättre kontroll över processerna som sker både inom det egna företaget men även 

utanför. Buttle (1997) anger att ett kvalitetsledningssystem ska se till så att leverantörer 

skapar, levererar och designar produkter och tjänster som håller sig till de utsatta 

kraven.  

 

3.3 Kraven i ISO 9001 
ISO 9001 består av krav som en organisation måste uppfylla för att kunna certifiera sig. 

Kraven är utformade såsom att de ska kunna tillämpas på olika sorters företag, 

oberoende vilken bransch, storlek, produkt och tjänst som företaget erbjuder (ISO 

9001:2015). Dessa krav redovisas i en sammanfattning här nedanför.  

 

Krav 1- Organisationens förutsättningar: Det första kravet handlar om vad företaget 

är kapabelt till att göra inom verksamheten. Inom detta krav finns det riktlinjer för vad 

företaget bör undersöka. Dessa riktlinjer förklaras kort här nedanför. 
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Att förstå organisationens förutsättningar 

Företaget ska bestämma vilka externa och interna frågor som är relevanta och som 

påverkar förmågan att nå de uppsatta resultaten med kvalitetsledningssystemet. 

Företaget ska sedan granska informationen om dessa frågor. 

 

Att förstå intressenternas behov och förväntningar 

Utifrån intressenternas påverkan eller tänkbara inverkan på verksamhetens produkter 

och tjänster, ska företaget se till att kundkraven uppfylls.  

 

Att bestämma kvalitetsledningssystemets omfattning 

Företaget måste bestämma avgränsningar och hur kvalitetledningssystemet ska 

användas för att se vilken nytta det kommer att göra. 

 

Kvalitetsledningssystemet och dess processer 

Företaget ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra 

kvalitetsledningssystemet.   

  

Krav 2- Ledarskap: Ledningen på företaget ska ta ansvar för att 

kvalitetsledningssystemet införs på rätt sätt och att alla krav uppfylls.  

 

Ledarskap och åtagande 

Ledningen på företaget ska visa att de tar ansvar för kvalitetsledningssystemet och för 

att organisationen har ett högt kundfokus. De ska se till att kundens krav alltid uppfylls 

och ständigt förbättras. Även risker och möjligheter ska studeras. 

 

Policy 

En kvalitetspolicy ska arbetas fram av ledningen, som har till uppgift att se till så att den 

införs och upprätthålls inom företaget.  

 

Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen 

Ledningen ska se till så att de relevanta rollerna som behövs för arbetet, har tilldelats det 

ansvar som är en del av deras uppgift. De ska även se till att de personerna som har fått 

detta ansvar förstår sin roll och att alla inom organisationen är informerade om detta. 

 

Krav 3-Planering: Företaget ska undersöka om kvalitetsledningssystemet kan ge avsett 

resultat och om det kan förbättra organisationen.  

 

Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 

När ett företag ska införa ett kvalitetsledningssystem ska risker och möjligheter med 

ledningssystemet identifieras. 

 

Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem 

Kvalitetsmål ska upprättas för relevanta funktioner, nivåer och processer som behövs 

för kvalitetsledningssystemet.  

 

Planering av förändring 

Vid behov ska kvalitetsledningssystemet ändras och förbättras. Hur detta ska 

genomföras ska planeras inom företaget.   

 

Krav 4- Stöd: Företaget ska se över vad de har för resurser inom företaget och vilka 

resurser som de kan inhämta externt.  
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Resurser 

De resurser som behövs för att kunna upprätta, införa, underhålla och förbättra 

kvalitetsledningssystemet ska identifieras. Företaget ska se till att dessa resurser finns 

inom företaget.  

 

Kompetens 

Företaget ska avgöra om de personer som arbetar med kvalitetsledningssystemet besitter 

rätt kompetens, erfarenhet och utbildning för att kunna hantera arbetsuppgifterna. Om 

det finns brister i kompetensen ska företaget se till att åtgärder vidtas så att dessa brister 

ersätts med rätt kunskap. 

 

Medvetenhet 

De personer som jobbar inom organisationen måste vara medvetna om kvalitetspolicyn, 

kvalitetsmålen och hur de själva kan bidra till att arbetet med kvalitetsledningssystemet 

blir fördelaktigt. De bör även veta vilka följder det kan bli om inte kraven i 

kvalitetsledningssystemet uppfylls. 

 

Kommunikation 

Företaget ska avgöra hur kommunikationen som rör kvalitetledningssystemet intern och 

extern ska skötas. Dessa bestämmelser kan vara hur kommunikationen ska ske eller vem 

som ska ha hand om kommunikationen som handlar om kvalitetsledningssystemet.  

 

Dokumenterad information 

All information som har att göra med kvalitetledningssystemet ska dokumenteras i 

skriftlig eller elektronisk form. Dessa dokument ska vid behov uppdateras eller bytas ut.  

 

Krav 5- Verksamhet: Verksamheten ska se till att deras produkter och tjänster når upp 

till de krav som ställs på dem.  

 

Planering och styrning av verksamheten 

Företaget ska planera, införa, styra och kontrollera de processer inom företaget som 

måste finnas för att kunna uppfylla de krav som ställs på produkter och tjänster. 

 

Krav avseende produkter och tjänster 

Kraven på produkter och tjänster ska bestämmas internt i organisationen. Kraven ska 

sedan presenteras för kunder och leverantörer. När kraven har existerat inom företaget 

en tid ska dessa ses över och vid behov uppdateras.  

 

Konstruktion och utveckling av produkter och tjänster 

Företaget ska skapa en process för konstruktion och utveckling som ska se till att 

produkter och tjänster levereras på ett korrekt sätt. Denna process ska företaget se till att 

styra och kontrollera så att rätt resultat uppnås.  

 

Styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster 

Företaget ska se till att processer, produkter och tjänster uppfyller de framtagna kraven. 

De ska även se till att de produkter och tjänster som levereras till kunder och 

leverantörer svarar upp mot de ställda kraven.  

 

Framställning av produkter och utförda tjänster  

Produkter och tjänster ska utformas och utföras under styrda och kontrollerade former. 

Detta för att kunna identifiera resultatet av tillverkningen och kunna mäta resultatet.  
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Frisläppning av produkter och tjänster 

Företaget ska genomföra undersökningar för att se till att de uppsatta kraven på 

produkter och tjänster har uppfyllts. De ska även se till att avvikelser förhindras och 

elimineras. 

 

Styrning och kontroll av avvikande processresultat 

Företaget ska se till att avvikande processresultatet som inte uppfyller de ställda kraven, 

identifieras, styrs och kontrolleras så att leverans av felaktiga produkter och tjänster 

undviks.  

 

Krav 6-Utvärdering av prestanda: Verksamheten ska avgöra när mätning och 

utvärdering ska genomföras och när resultatet utifrån detta ska analyseras.  

 

Övervakning, mätning, analys och utvärdering 

Organisationen ska avgöra vad som behöver utvärderas, mätas, analyseras och 

övervakas.  

 

Intern revision 

Med jämna intervall ska en intern revision utföras för att se hur 

kvalitetledningssystemet fungerar inom företaget. De ska även sätta upp revision 

kriterier för varje intern revision.   

 

Ledningens genomgång 

Ledningen på företaget ska vid jämna mellanrum gå igenom hur 

kvalitetledningssystemet fungerar inom organisationen. Detta för att säkerställa hur det 

fungerar, den fortsatta lämpligheten, tillräcklighet, verkan och hur den överensstämmer 

med den valda riktningen.  

 

Krav 7- Förbättringar: Företaget ska se till att processer, produkter och tjänster 

förbättras och avvikelser förhindras.  

 

Allmänt 

Inom organisationen ska möjliga förbättringsmöjligheter bestämmas och nödvändiga 

kundkrav som kan öka kundtillfredställelsen genomföras.  

 

Avvikelse och korrigerande åtgärd 

När en avvikelse uppstår ska organisationen se till att genast vidta åtgärder som hanterar 

och korrigerar händelsen. De avvikelser som uppstår ska dokumenteras.  

 

Ständig förbättring 

Företaget ska arbeta med att ständigt förbättra lämpligheten, tillräckligheten och effekt 

av sitt kvalitetledningssystem.  

 

(ISO 9001:2015). 

 

3.4 Tillvägagångssätt vid införandet av ISO 9001 
Enligt Swedish standards institute och Gustafsson et al. (2001) bör en plan över hur 

kvalitetsledningssystemet ska införas i företaget jobbas fram innan arbetet påbörjas. 

Detta för att skapa en bättre struktur på införandet och för att spara tid samt för att 

kunna sätta en tidsgräns över när varje delmoment ska vara klart (Gustafsson et al., 

2001) Swedish standards institute anger att när en organisation ska införa ett 

kvalitetsledningssystem är det bra att börja med att upprätta en kvalitetspolicy. Detta är 
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ett dokument som ska innehålla information som reglerar hur verksamheten ska styras. 

Dessa bestämmelser kan vara hur rutinerna i verksamheten ska hanteras och förändras. 

Kvalitetpolicyn ska även innehålla hur verksamheten väljer att definiera begreppet 

kvalitet. Nästa steg är att planera hur det fortsatta arbetet ska framgå. Därefter ska 

kvalitetsmål utifrån vad företaget vill uppnå med sitt arbete identifieras. Det ska även 

dokumenteras hur verksamheten ska gå tillväga för att kunna nå dessa mål. Efter detta 

arbete är nästa steg att börja införa kvalitetsledningssystemet i företaget (Swedish 

standards institute). Swedish standards institute (SIS) rekommenderar att ta hänsyn till 

följande punkter: 

 

 Redogör för organisationen och dess ansvar. 

 Genomför utbildning av personalen och se till att dem är involverade i arbetet. 

 Presentera kvalitetpolicyn inom företaget och till relevanta intressenter. 

 Dokumentera kvalitetsledningssystemet.  

 Tillförsäkra styrning av alla dokument.  

 Styr organisationen på ett kvalitetsriktigt sätt.  

 

Efter att kvalitetsledningssystemet är infört i företaget måste detta hela tiden underhållas 

och ständigt förbättras (Swedish standards institute). Gustafsson et al. (2001) anger att 

innan företaget väljer att införa ett kvalitetsledningssystem inom företaget bör alla 

personer som jobbar inom organisationen få utbildning. Denna utbildning ska innehålla 

vad ISO 9001 är för något, hur det kommer att fungera inom verksamheten och vad det 

kräver för arbete.  

 

Enligt Errol et al. (2005) påverkar ledaren i företaget hur personalen hanterar 

förändringar och hinder som uppstår. Ledarens beteende formar verksamheten beroende 

på vad han/hon väljer att fokusera på, hur de hanterar hinder som uppstår, vilken attityd 

ledaren har och vad organisationens pengar spenderas på. Alla personer som jobbar på 

en arbetsplats behöver ha en stark och säker ledare för att våga göra förändringar inom 

organisationen. För att personalen ska våga lite på ledaren bör den personen se till att 

hålla alla löften som personalen får.  

 

3.5 Ett hjälpmedel vid arbetet med ISO 9001 
Moule et al. (2013) anger att ”plan-do-study-act”-modellen (PDSA-modellen) används 

över hela världen till att förbättra processer. Modellen består av fyra stycken olika steg, 

där det första steget är att planera det som ska förbättras. När detta har gjorts ska 

förändringen genomföras. För att organisationen ska lära sig av denna förändring måste 

förändringen och dess resultat studeras noga.  
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Bild 1. Denna bild visar PDSA-modellen (The Scottish Government, 2008). 

 
Moule et al. (2013) hävdar att om en cykel i PDSA-modellen genomförs kommer detta 

leda till förändringar inom företaget. Även om denna modell används inom ett företag 

kommer inte alla förändringar att lyckas. Det tar tid och det krävs en 

organisationsförändring för att denna modell ska fungera bra inom 

förändringsprocesser. I studien som Moule et al. (2013) genomförde visade det sig att 

stora fördelar kan komma utifrån att PDSA-modellen används.  

 

3.6 ISO 9001 i organisationer 
Enligt Collyer (1996) finns det många förutfattade meningar om vad ISO 9001 är. 

Många historier säger att det är omöjligt för företag att införa det inom organisationen. 

Dock är dessa historier helt missvisande då Collyer (1996) berättar att han år 1988 

lyckades med goda resultat att implementera ISO 9001 i ett litet företag för att sedan 

även bli certifierade. Brown et al. (1998) anger att det är 100 000 företag runt om i 

världen som är certifierade enligt ISO 9001. Det har visat sig att det är viktigare för små 

företag än stora att ha en hög kvalitet på sina varor och tjänster. Detta beror på att små 

företag är mer känsliga och beroende av de kunder som de har. Då de inte har råd att 

förlora kunder på grund av dålig kvalitet. Brown et al.(1998) anger att den största 

drivkraften till varför små organisationer väljer att certifiera sig är att deras kunder 

kräver det.  

 

Brown et al.(1998) anser att små företag kan ta hjälp av en extern konsult för att införa 

ISO 9001. Eftersom ett litet företag inte har många olika chefer och avdelningar så blir 

det lättare att få en bred förståelse över hela företaget. Det blir även lättare att involvera 

alla som arbetar inom företaget i kvalitetsarbetet och steg för steg genomsyra hela 

organisationen med den nya informationen. Detta ökar chanserna till att alla förstår och 

vill jobba med kvaliteten. Även fast många små organisationer kan införa ISO 9001 

själva är det ändå många som väljer att ta in en extern konsult. De anser att kostnaden 

ändå är försumbar och att de får ut mycket ifrån pengarna.  

 

Brown et al. (1998) anger att den vanligaste anledningen till att många tar in en konsult 

är den, att många inte har den tiden som behövs för att utbilda personal och gå igenom 

allt pappersarbete som krävs vid en certifiering. Det kan även vara så att företaget inte 

har den kompetensen som behövs för att börja arbetet med ISO 9001 på grund av det 

måste de ta in en extern konsult. Många små företag möter problem när de ska 

implementera ett kvalitetsledningssystem. Det vanligaste problemet är att det är 
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bristfälligt engagemang ifrån chefer och personal men även att tiden inte finns att 

plocka någonstans.   

 

3.7 Att genomföra förändringar i en organisation 
Bruzelius och Skärvad (2011) och Mnich et al. (2000) hävdar att behovet av att göra 

förändringar inom organisationer är idag större än vad det någonsin har varit. Detta 

beror på en ökad konkurrens, teknologiska förändringar, ändrade kundkrav, förändrade 

värderingar och globalisering. Dagens organisationer behöver ständigt se efter hur 

marknaden och efterfrågan förändras ifrån dag till dag för att dem inte ska försvinna 

ifrån marknaden. Bruzelius och Skärvad (2011) anser att det är en av ledarens största 

uppgifter att veta när det är dags att göra stora förändringar inom företaget. Mnich et al. 

(2000) anser att behovet av att göra förändringar inom en organisation påverkar 

ledarskapet. Dagens ledare måste vara mera integrerade i hur företaget ser ut och vad 

som händer inom organisationen varje dag.  

 

Förändringar kan delas upp i inkrementella-och strukturella förändringar. Inkrementella 

förändringar är förändringar som görs inom en organisation för att förbättra och finslipa 

de processer, produkter och rutiner som redan finns. Dessa förändringar sker inom den 

befintliga strukturen t.ex. nuvarande affärsidé, organisationsform och nuvarande 

kvalitetsarbete. Med strukturella förändringar innebär att förändringar genomförs med 

syfte att omskapa hela verksamheten. Förslag på sådana förändringar kan bland annat 

vara att förändra en organisations affärsidé, strategiska inriktning och förändra 

kvalitetsarbetet (Bruzelius och Skärvad, 2011).  

 
När förändringar ska genomföras inom en organisation uppstår det ibland motstånd mot 

dessa förändringar. Motstånden kan visa sig genom sarkastiska kommentarer eller som 

kraftfulla motståndsrörelser. Dessa händelser ska inte ses som ett uttryck för människors 

envishet eller bekvämlighet att upprätthålla det nuvarande tillståndet. Utan det är en helt 

naturlig psykologisk reaktion på förändringar. Förändringar skapar en känsla av 

osäkerhet och en känsla av förlorad kontroll hos de inblandade parterna. Det är dessa 

känslor som ligger bakom motståndet till förändringar. För att komma över dessa 

känslor måste alla i företaget få vara delaktiga i förändringsarbetet (Bruzelius och 

Skärvad, 2011). 

 

3.8 Corporate Social Responsibility 
Enligt Hazlett et al. (2007) så definieras Corporate social responsibility (CSR) som ”Ett 

koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga problem i sitt företag och i sina 

produkter och tjänster till kunder och leverantörer”. Galbreath (2006) anser att företag 

har ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar mot samhälle, kunder och 

leverantörer. Frolova et al. (2015) anger att under de senaste åren har CSR blivit en 

trend bland alla världens företag. Detta på grund av att allt fler företag värdesätter sitt 

ansvar mot t.ex. fattiga länder och miljön. Allt fler kunder och leverantörer efterfrågar 

CSR och kräver att detta ska finnas i alla led i försörjningskedjan. Utvecklingen går mot 

att alla företag kommer behöva integrera CSR inom företaget och i affärsiden för att 

hålla sig kvar på marknaden. Galbreath (2006) hävdar att om ett företag väljer att bortse 

ifrån CSR kan detta resultera i allvarliga konsekvenser. Det kan bland annat visa sig i 

form av negativa miljöutsläpp och farliga produkter som orsakar skador på de 

människor som använder produkterna.   
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Bild 2. Denna bild visar de olika ansvarsområdena inom CSR (Charity World, 2016). 

 

Enligt Galbreath (2006) måste företag bestämma hur de ska arbeta med CSR inom 

företaget. Det kan leda till ekonomiska förluster om någon del av CSR väljs bort. När 

dessa beslut ska fattas är landet som företaget ligger i och vilken typ av företag en 

avgörande faktor. Om en verksamhet lyckas med att införa rätt form av CSR kommer de 

uppnå ekonomiska vinster. Hazlett et al. (2007) anger att om ett företag har ett 

kvalitetsledningssystem så underlättar det arbetet med att införa CSR.  Bra kvalitet leder 

till nöjda kunder och leverantörer och det bidrar till att produkterna inte byts ut lika ofta. 

Det i sin tur bidrar till en mindre påverkan på miljön och en positiv påverkan på 

samhället. Frolova et al. (2015) hävdar att CSR på ett effektivare sätt och på en kortare 

tid kan införas i en verksamhet som redan har ett kvalitetsarbete inom företaget.  
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4. Nuläge  
I detta kapitel kommer resultaten från intervjuer och enkäter att presenteras.  

 

4.1 Gefle Kartong & Display  
Företaget Gefle kartong & Display har sitt kontor i Gävle och sin produktion i Karlstad. 

De producerar förpackningar i solid- och wellmaterial och displaymaterial. De erbjuder 

transportemballage i form av kartongförpackningar. Produktionen i Karlstad har 

existerat i tre år. Den består av 5 olika stationer där 8 olika personer jobbar. Det första 

verksamma året fick företaget inga större reklamationer ifrån kunder. De 2 senaste åren 

har de fått allt fler reklamationer i form av fel i trycket, monteringsfel, limning som har 

släppt och att förpackningarna har varit ihop limmade. Den bristande kvaliteten på 

produkterna har bidragit till missnöjda kunder och en mindre försäljning.  

 

I dagsläget sker ingen dokumentation om hur maskinerna ska hanteras eller vad det är 

som gör att det uppstår bristfälliga produkter. Det finns ingen kvalitetpolicy inom 

företaget och inte heller någon kvalitetsstandard.  För att öka kvaliteteten och för att få 

fler kunder vill de i framtiden kunna certifiera sig enligt ISO 9001. Många av företagets 

redan existerande kunder kräver att de ska ha någon form av kvalitetsledningssystem för 

att kunna säkerhetsställa att kvaliteten på produkterna är tillförlitlig.   

 

4.2 Enkäter 
Det har genomförts en enkätundersökning för att undersöka hur många små företag som 

är certifierade enligt ISO 9001 och hur många som har valt att inte göra det och vad 

detta beror på. Enkäten skickades ut till 100 stycken olika små företag inom olika 

branscher. Företagen finns inom Gävleborgs-, Dalarnas och Uppsala län. Av dessa 100 

företag var det 23 som svarade på enkäten. Enkäten består av 9 stycken olika frågor som 

rör kvalitet, kvalitetsarbete och CSR. Dessa frågor består av flersvars frågor och ja- eller 

nej frågor. De frågor där svarsalternativen är ja eller nej kan de som svarar välja att 

skriva in en kommentar till sitt svar. Dessa frågor finns i bilaga 1. Den första frågan 

handlade om kvalitetsledningssystem.   

 

 
 

Diagram 1. Är ni certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001? 

 

Diagram nummer 1 visar hur många av företagen som var med i undersökningen som 

svarade att de var certifierade enligt ISO 9001 och hur många som inte var det. Det var 

Ja ; 30% 

Nej ; 70% 
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7 och 30 % av företagen som svarade ja på denna fråga. 70 % och 16 stycken av 

företagen svarade nej. Dessa svar presenteras i procentform i diagramet.  

 

I fråga 2 undersöktes vilka fördelar som de företag som har valt att certifiera sig har 

erhållit. Det var 5 företag som svarade på denna fråga. Företagen anser att de efter 

certifieringen har en bättre helhetsbild över organisationen och att det är lättare att sätta 

upp mål inom verksamheten. Kontakten med kunder betraktas vara bättre. De tycker 

även att det är mycket lättare att göra förbättringar inom verksamheten. Ett av företagen 

angav att de har varit certifierade under många år och att de inte riktigt tänker på de 

fördelar som uppkom med certifieringen längre. De tycker dock att det är nyttigt att 

ibland se över verksamheten och se vad som behöver förbättras.  

 

I fråga 3 i bilaga 1 undersöktes det om de företag som inte är certifierade enligt ISO 

9001 har någon annan form av kvalitetsledningssystem. Denna fråga var en ja eller nej 

fråga och det fanns även möjlighet till att skriva en kommentar. På denna fråga var det 

totalt 13 stycken företag som svarade. I diagram 2 redovisas vad de olika aktörerna 

svarade i antal stycken. Det var ett av företagen som har ett mycket omfattade internt 

ledningssystem som omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, 

kompetensförsörjning, larm och lås. 3 stycken av företagen svarade att de inte har någon 

annan form av kvalitetsledningssystem och det var även 4 stycken företag som har en 

annan form av kvalitetsledningssystem. Några angav att det har egna ledningssystem 

som de har utformat själva inom organisationen. 2 av företagen som deltog i 

undersökningen har ett ledningssystem som omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.   

 

 

 
 

Diagram 2. Har ni någon annan form av kvalitetsledningssystem 
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Nej; 3 Har ett system 
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ledningssystem; 1 
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Diagram 3. Anser ni att det är en för stor kostnad att införa ett kvalitetsledningssystem? 

 

Diagram 3 visar resultatet för hur många företag som anser att det är en för stor kostnad 

att införa ett kvalitetsledningssystem i verksamheten. Resultatet presenteras i 

procentform. På denna fråga var det 7 företag och 39 % som svarade ja. 11 företag och 

61 % svarade att de anser att kostnaden inte är för hög. Det var totalt 18 stycken företag 

av 23 företag som svarade på denna fråga.  
 

Enkäten innehöll även 5 stycken frågor rörande CSR. Till att börja med så fick de 

medverkande svara på om de visste vad CSR är för något. 13 och 68 % av företagen var 

medvetna om vad begreppet betyder. Det var endast 6 och 32 % av företagen som inte 

visste vad CSR var. I diagram 4 presenteras svaren i procentform.  

 

 
 
Diagram 4. Vet ni vad Corporate Social Responsibility (CSR) är för något? 

 

Ja ; 39% 

Nej; 61% 

Ja ; 68% 

Nej ; 32% 
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Fråga nummer 6, är hur många av de medverkande företagen som har valt att integrera 

CSR inom verksamheten. 8 och 42 % av företagen har valt att jobba med CSR inom 

företaget. Det var 11 stycken och 58 % som har valt att inte jobba med CSR inom 

företaget. Resultatet utifrån denna fråga presenteras i procentform i diagram 5.  

 

 
 
Diagram 5. Har ni valt att jobba med CSR? 

 

Som en följdfråga till om de har valt att integrera CSR inom företaget ställdes frågan 

nummer 7 om hur de jobbar med det inom verksamheten. Det var 9 företag av totalt 23 

företag som valde att svara på denna fråga. 2 av företagen som svarade angav att de har 

tagit fram en uppförandkod för att granska sina leverantörer vid jämna mellanrum. 

Granskningen av leverantörer ifrån andra länder granskas med kortare intervaller än 

svenska leverantörer. 

 

Många av företagen har valt att integrera CSR i form av policys, uppförandekoder och 

ett hållbarhetsperspektiv inom företaget. Att samarbeta med hjälporganisationer och 

föreningar är ett annat exempel på hur en del organisationer har valt att jobba med CSR. 

2 av de företag som svarade på denna fråga angav att de försöker att integrera sociala 

frågeställningar och ett långsiktigt tänkande i verksamheten. Ett av företagen är 

certifierade enligt ISO 14001 och utifrån det arbetar de ständigt med att motverka en 

negativ påverkan på miljön.  

 

Fråga nummer 8 behandlade vad företagen anser att de har för ansvar mot sina kunder, 

leverantörer och samhället. På denna fråga var det 17 företag som svarade. Det var 2 

företag som svarade att de anser att deras ansvar är stort. Många av företagen tycker att 

det är viktigt att möta kunders och leverantörers önskemål och krav. Utifrån det är det 

viktigt att se till att kunder och leverantörer behandlas på ett rättvist sätt och att lagar 

och regler följs. Företagen har även ett stort fokus på deras egen organisation. De anser 

att det är viktigt att behandla sin medarbetare på ett bra sätt. Lagar, regler och krav som 

behandlar de anställda ska följas. Företagen tycker även att det är deras skyldighet att 

leva upp till deras egna och andras förväntningar gällande miljöansvar, kvalitet och 

samhällsmedverkan.  

 

I fråga nummer 9 undersöktes hur många av företagen som anser att CSR kan påverka 

hur ett kvalitetsledningssystem införs i företaget. På denna fråga var det 15 företag som 

Ja ; 42% 

Nej; 58% 
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svarade. 5 stycken och 33 % av företagen svarade ja på denna fråga och 10 och 67 % av 

företagen svarade nej. I diagram nummer 6 presenteras svaren i procentform. 

 

 

 
 

Diagram 6. Anser ni att CSR påverkar hur ett införande av ett kvalitetsledningssystem inom 

företaget går till? 

 

4.3 Intervjuer 
Telefonintervjuer har genomförts med 3 operatörer och 2 personer från ledningen på 

Gefle kartong & Display produktion i Karlstad. Intervjufrågorna för operatörerna 

redovisas i bilaga 2 och frågorna till ledningen redovisas i bilaga 3.  

 

4.3.1 Operatörer 

I intervjuerna med operatörerna framgick det att 2 av dem har jobbat där sedan 

företagets start för 3 år sedan. Den tredje personen har jobbat där i lite mer än 1 år. De 

arbetar vid arbetsstationerna kaschering, limning och tryckeri. Operatörerna definierar 

kvalitet på liknande sätt med små variationer utifrån deras arbetsstation. De anser att 

kvalitet handlar om att tillverka produkter som både den som tillverkar produkten, 

kunden och leverantörerna är nöjda med. De hävdade alla tre, att bra kvalitet utifrån 

företagets produkter är en bra färghållning, stans, tryck och bra material som svarar mot 

kundens önskemål. 

 

De fick frågan om vad de vet om det nuvarande kvalitetsarbetet som finns inom 

företaget. På denna fråga svarade de att företaget försöker att underhålla och införskaffa 

maskiner när det är ekonomiskt möjligt, för att bidra till att produkterna kan hålla en så 

bra kvalitet som möjligt. Företaget har även byt ut tillverkningsmaterialet till material 

av bättre kvalitet. Operatörna försöker ha ett öppet klimat mellan varandra så att de kan 

kolla med varandra om produkterna uppfyller den kvalitetsnivå som företaget kräver. En 

av operatörerna hävdar att de har som rutin att en annan person från en annan maskin 

kontrollerar produken innan den godkänds och skickas vidare till nästa maskin. På några 

stationer har de gamla prover till hjälp för att se att produkterna svarar mot de uppsatta 

kraven.  

 

Därefter undersöktes det vad de gör om det uppstår något problem vid den aktuella 

arbetsstationen. Vid en sådan situation informerar de den ansvariga. Om det är ett stort 

problem så att maskinen måste stängas av informerar de även de övriga operatörerna på 

Ja ; 33% 

Nej; 67% 
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golvet. När det uppstår problem på grund av slarv eller okoncentration uppmärksammar 

de situationen som har uppstått och undvikar att göra om det igen. Eftersom företaget 

vill införa ett kvalitetsledningssystem så fick operatörerna frågan om hur de tror att 

detta skulle påverka verksamheten. Operatörerna tror att det skulle leda till en bättre 

kvalitet på produkterna. Med en bättre kvalitet skulle kunderna bli mer nöjda och 

företaget skulle få fler kunder. Även arbetet inom organisationen skulle bli mer effektivt 

och kvalitetsfelen skulle minska. De tror att om företaget kan leverera bättre produkter 

kommer företagets varumärke att få mer och bättre uppmärksamhet.  

 

Under intervjun ställdes några frågor om CSR. 2 stycken av operatörerna visste inte vad 

CSR är för något. Person nummer tre har hör talas om CSR men han var inte säker på 

vad det betyder. 2 av dem tror inte att CSR har någon inverkan på kvaliteten på 

företagets produkter. Dock så ansåg en av operatörerna att CSR har en viss påverkan på 

kvaliteten på produkterna. Den sista frågan handlar om vilket ansvar de som företag har 

mot sina kunder och leverantörer. Alla 3 tycker att de har ansvaret att leverera bra 

produkter med en bra kvalitet.  

 

4.3.2 Ledning 

2 personer ifrån ledningen på företaget har intervjuats. Dessa har jobbat på företaget 

sedan Gefle kartong & Display grundades för 3 år sedan. Båda två anser att bra kvalitet 

är felfria produkter som svarar mot kundernas förväntningar och att produkterna 

levereras i tid. Fråga nummer 3 i bilaga 3 handlar om hur de i nuläget löser problem 

som uppstår inom företaget. Beroende på i vilken avdelning som problemet uppstår så 

försöker de lösa det internt inom den avdelningen. För att undvika att samma problem 

uppstår igen skapas det nya rutiner som ska följas. Utifrån svaret på fråga 3 ställdes 

frågan om hur de tycker att det nuvarande kvalitetsarbetet fungerar inom företaget. De 

ansåg att det fungerar bra men att det alltid kan förbättras. Ett av intervjuobjekten ansåg 

att kvalitetsarbetet inte fungerar bra, att det är svårt att införa nya rutiner och att det går 

väldigt sakta att införa rutinerna. Det som kan förbättras med kvalitetsarbetet är att 

skapa fler rutiner, höja ansvarskänslan, öka förståelsen och ge igenom alla rutiner så att 

alla inom organisationen är medvetna om rutinerna och förstår varför de finns samt hur 

de ska användas.  

 

Ledningsgruppen fick frågan om vad de tror att ett förbättrat kvalitetsarbete skulle 

innebära för de som företag. De tror att det bara skulle resultera i positiva effekter. 

Såsom nöjdare och fler kunder samt minskat spill. Det skulle också leda till en bättre 

lönsamhet för verksamheten. Fråga nummer 7 i bilaga 3 handlar om hur de ska gå 

tillväga när ett kvalitetsledningssystem ska införas i verksamheten. De är inte helt säkra 

på hur tillvägagångssättet kommer att se ut. Dock så anser de att det är viktigt att alla 

inom företaget är med och arbetar med införandet av kvalitetsledningssystemet. Inom en 

del områden inom organisationen kommer de behöva börja ifrån början med att införa 

nya rutiner och ett nytt arbetssätt.  

 

Några av de frågor som finns i bilaga 3 och som ställdes till ledningen handlar om CSR. 

Ledningen på företaget visste inte vad CSR är för något och på grund av de kunde de 

inte svara på frågan om de tror att CSR har någon inverkan på kvaliteten på företagets 

produkter. Intervjuobjekten ifrån ledningen ansåg att de som företag har ansvaret att 

leverera produkterna i tid med en bra och hållbar kvalitet till företagets kunder. De 

påstår att det är deras skyldighet att ta hänsyn till miljön både i produktionen och i de 

slutliga produkterna.  
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5.  Analys och Diskussion 
I detta kapitel kommer teorin att jämföras med empirin. 

 

5.1 Vad är kvalitet? 
I intervjuerna med operatörerna på Gefle kartong & Display så framgick det att de alla 

definierar kvalitet som en produkt som både tillverkare, kund och leverantörer är nöjda 

med. Denna definition stämmer överens med Bergman och Klefsjö (2012) definition på 

vad Crosby (1979) ansåg att kvalitet var. Genom att göra en produkt som alla 

intressenter är nöjda med uppfyller produkten de uppsatta kraven. Det är intressant att 

alla operatörer väljer att definiera kvalitet på samma sätt. Detta är positivt utifrån att det 

blir lättare för dem att förstå varför det är viktigt för företaget att jobba med kvaliteten. 

Grunden till att införa ett kvalitetsledningssystem är att företaget måste vilja förbättra 

kvaliteten inom verksamheten men även på produkter och tjänster.  

 

De 2 personerna från ledningsgruppen på Gefle kartong & display delade operatörernas 

syn på begreppet kvalitet. De ansåg dock att bra kvalitet också är att leverera 

produkterna i tid. Det är en fördel att operatörerna och ledningen ser begreppet kvalitet 

på samma sätt. För att det då blir lättare att börja arbeta med kvaliteten på ett effektivt 

sätt. Skillnaden är att ledningen lägger till att produkterna ska levereras i tid i 

kvalitetsbegreppet. Anledningen till att ingen av operatörerna har angivit ”tid” kan vara 

för att de endast utgår ifrån sin arbetsstation. Det kan också vara att de inte fokuserar på 

att produkterna måste bli klara i tid för att kunna levereras till kunderna.  

 
Jaspreet (2009) anger att allt fler företag förstår hur viktigt det är att produkter och 

tjänster motsvarar kundernas förväntningar och behov. Gefle kartong & Display har 

begripit hur viktigt det är att kunderna blir nöjda med produkterna som de köper från 

företaget. Om kunderna anser att produkterna inte når upp till förväntningarna kommer 

kunderna välja att köpa liknande produkter från något annat företag. Utifrån detta 

kommer verksamhetens ekonomi drabbas negativt om företaget inte håller en bra 

kvalitet på produkterna.  Jaspreet (2009) hävdar att många företag kontinuerligt arbetar 

med produktutveckling. För att företag ska kunna göra det behöver de ha tid och 

ekonomiska resurser. Detta är något som Gefle kartong & Display inte har råd att göra 

på grund av tidsbrist och ekonomi. De behöver integrera produktutveckling i det dagliga 

arbetet och operatörerna måste få vara delaktiga i denna utveckling.  

 

5.2 International Organization for Standardization 
Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 är ett av de ledningssystem som används av företag 

världen över. Enligt Buttle (1997) ska ett kvalitetsledningssystem se till att leverantörer 

skapar, levererar och designar produkter och tjänster som håller sig till de krav som 

företaget har tagit fram för verksamheten. I den genomförda enkätundersökningen där 

22 stycken företag svarade på enkäten, var det 7 stycken av företagen som angav att de 

var certifierade enligt ISO 9001. Det var 16 stycken företag som inte var certifierade 

enligt ISO 9001. Detta visar att det är fler som inte är certifierade än vad det är som är 

certifierade. Detta kan bland annat bero på att många företag anser att det är för dyrt att 

certifiera sig eller att det är för mycket arbete för att hålla sig certifierad. Företagen 

kanske anser att kraven i ISO 9001 är för stränga så att de inte kan uppfylla kraven.  

 

Många företag väljer att ta fram egna kvalitetsledningssystem inom organisationen. De 

kan då utforma ledningssystemet efter vad för problem som de har inom företaget. Det 

blir även en lägre kostnad för arbetet när de inte behöver ta hänsyn till kraven i ISO 

9001. En nackdel för företagen som väljer att inte certifiera sig kan vara att de förlorar 
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kunder och leverantörer som kräver en certifiering. Enligt Marimon et al. (2006) är det 

ett vanligt förekommande idag.  

 

I enkätundersökningen ställdes frågan hur många företag som ansåg att det är en för stor 

kostnad att certifiera sig och det var då fler företag som ansåg att det inte är en för stor 

kostnad. Detta kan dock vara missvisande då det inte går att se vilka företag som har 

svarat på de separata frågorna i enkäten. Det kan vara så att alla de företagen som 

svarade att de är certifierade enligt ISO 9001 antingen inte svarade på denna fråga eller 

att de svarade.  

 

5.3 Kraven i ISO 9001 
Om ett företag vill certifiera sig enligt ISO 9001:2015 måste de uppfylla kraven i 

standarden. Standarden består av 7 stycken krav under dessa finns det olika del krav 

som företaget bör uppfylla. Kraven är väldigt stränga och det är många saker som ett 

företag bör tänka på när dessa krav ska uppfyllas. Om organisationen inte har någon 

form av kvalitetsarbete blir det ett omfattade projekt att ändra verksamheten så att den 

uppfyller alla kraven. Detta är fallet i Gefle Kartong och Display, de kommer att behöva 

ändra stora delar av organisationen för att kunna klara av alla krav. Dessa krav är 

framtagna så att det ska passa olika sorters företag och branscher. Oberonde på hur stort 

företaget är eller vad för produkter de säljer (ISO 9001:2015). Det är bra att standarden 

kan användas i alla sorters företag. Dock kan detta vara en nackdel på grund av att 

kraven är breda och inte går in på specifika problem som finns inom en bestämd 

bransch.  

 

5.4 Tillvägagångssätt vid införandet av ISO 9001 
Gefle kartong & Display har inget standardiserat kvalitetsarbete inom verksamheten. De 

har bra rutiner för hur de ska gå tillväga när det uppstår problem i någon av maskinerna. 

Företaget har även ett system där de kontrollerar att produkten från en maskin är 

godkänd innan den skickas vidare till nästa station. I intervjuerna med operatörer och 

ledning tyckte majoriteten att kvalitetsarbetet behöver förbättras och alla måste känna 

att det är deras ansvar att lämna ifrån sig en bra produkt. För att företaget ska få en 

bättre kvalitet på produkterna bör de införa ett fungerande kvalitetsledningssystem. I 

intervjuerna med ledningen på Gefle Kartong & Display fick de frågan hur de skulle 

välja att implementera ett kvalitetsledningssystem. De ansåg att det är viktigt att alla 

inom företaget är med och arbetar med införandet.  

 

Vid ett införande av ett kvalitetsledningssystem bör Gefle kartong & Display börja med 

att informera alla anställda om att det kommer att ske förändringar inom verksamheten 

och berätta varför det behöver genomföras förändringar. En intern utbildning som ska 

handla om vad ISO 9001 är och hur arbetet ska utföras utifrån standarden ska 

genomföras. Därefter ska en planering för hur de ska gå tillväga och när de ska införa 

kvalitetsledningssystemet genomföras. De bör även sätta upp olika delmål för när 

specifika ärenden ska vara genomförda. Detta ska de göra för att få en bättre struktur på 

arbetet, spara tid och för att komma framåt med arbetet. Alla som jobbar inom företaget 

ska vara delaktiga i detta moment. Nästa steg är att ta fram en kvalitetspolicy, i den ska 

information om hur företaget har valt att definiera begreppet ”kvalitet” finnas. 

 

Utifrån de genomförda intervjuerna som genomfördes på Gefle kartong & Display kom 

det fram att de alla definierar kvalitet som en produkt som alla parter är nöjda med. 

Kvalitetspolicyn ska även innehålla hur företaget har valt att genomföra rutiner, vad de 

gör för att förbättra kvaliteten och hur förbättringar ska utföras. När företaget har tagit 

fram en kvalitetspolicy ska målen med arbetet definieras. I företagets fall vill de få en 

bättre kvalitet på sina produkter, mindre reklamationer, fler kunder och en ökad 

lönsamhet. Det är bra att bryta ner målen i delmål för att de ska vara rimliga att uppnå 

och för att personalen ska bli motiverade att fortsätta med ansträngningen. En planering 
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för hur organisationen ska gå tillväga för att uppnå dessa mål ska skrivas ner och sparas 

elektroniskt eller skriftligt. Sedan ska kraven i ISO 9001 uppfyllas steg för steg. När 

kraven är införda i verksamheten ska kraven ständigt ses över och förbättras.  

Alla inom företaget måste vara medvetna om att detta arbete kommer att ta tid och vara 

krävande. Det är viktigt att ledningen hanterar dessa förändringar på samma sätt som de 

vill att operatörerna ska göra (Errol et al., 2005). För om de inte gör det kommer detta 

resultera i att arbetet inte fungerar som det ska och de uppsatta målen kommer inte att 

uppfyllas. Ledningen ska finnas där för att stötta operatörerna i detta arbete och för att 

lösa de problem som uppstår. Operatörerna måste få vara delaktiga i planeringen och 

arbetet med att införa kvalitetsledningssystemet. De måste även få komma med 

förbättringsförslag och åsikter om arbetet.  

 

5.5 Ett hjälpmedel vid arbetet med ISO 9001 
För att införandet av ett kvalitetsledningssystem ska fungera kan olika hjälpmedel 

användas. PDSA-modellen är en modell som kan användas under införandet och för att 

ständigt kunna förbättra arbetet inom verksamheten (Moule et al. 2013). Eftersom Gefle 

kartong & Display vill införa ett kvalitetsledningssystem som ska stärka företaget och 

fungera i flera år framåt så kommer de behöva ta till hjälpmedel. Då PDSA-modellen 

har hjälpt många andra företag över hela världen med att förbättra verksamheter är det 

ett pålitligt verktyg att använda (Moule et al. 2013).  

 

Om företaget börjar med att använda denna modell när de inför 

kvalitetsledningssystemet och ständigt använder den kommer det bli en naturlig process 

inom organisationen. Det kommer behövas stora förändringar för att detta verktyg ska 

fungera fullt ut. När dessa förändringar är genomförda kommer verksamheten se vilka 

positiva effekter som PDSA-modellen ger.  

 

5.6 ISO 9001 i organisationer 
Det är viktigare för små företag att ha produkter och tjänster med en hög kvalitet 

eftersom de är mer känsliga än stora företag (Collyer, 1996). Detta bekräftar det 

resultatet som framkom efter samtal med Gefle kartong & Display. Om de inte kan leva 

upp till de kvalitetskrav som deras kunder ställer på dem kommer det leda till att de 

förlorar kunder. Företaget har kunder som vill att de ska certifiera sig enligt ISO 9001. 

Detta för att kunderna vill vara säkra på att kvaliteten är så hög som möjligt. Enligt 

Collyer (1996) är detta den vanligaste anledningen till varför företag vill certifiera sig 

enligt ISO 9001.   

 

Små företag har begränsade resurser och då kan det vara svårt att hitta tiden och 

pengarna för att införa ett kvalitetsledningssystem inom företaget. Det kan då vara 

billigare att ta hjälp av en externkonsult för detta arbete (Brown et al. ,1998). Nackdelen 

med att ta in en extern konsult är att den personen inte är bekant med företaget. Den vet 

hur organisationen fungerar och konsulten känner inte heller personalen som jobbar 

inom företaget. Detta kan resultera i att när konsulten har gjort sitt arbete och försvinner 

så försvinner även allt kvalitetsarbete som finns. 

 

5.7 Att genomföra förändringar i en organisation 
Bruzelius och Skärvad (2011) anser att en av ledarens största ansvar är att se när det 

behöver genomföras förändringar inom företaget. När det är dags för förändringar är det 

ofta ekonomin som blir sämre. Marknaden är i dag väldigt ostabil och det sker stora 

förändringar fort. Det är ledningen på företaget som ska se dessa förändringar i tid och 

reagera på dem innan det är för sent. Att genomföra förändringar kan vara svårt och 

tidskrävande. Det är viktigt att alla inom företaget får vara delaktiga i alla beslut som 

genomförs. Förändringar kan möta stort motstånd på grund av att det som personalen 
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anser är tryggt försvinner. Personalen drabbas av osäkerhet och rädsla över det nya. 

Detta är dock bara en naturlig reaktion på förändringar.  

 

På grund av detta är det extra viktigt att förklara varför det behöver genomföras 

förändringar inom verksamheten och hur dessa kommer att genomföras. Alla måste få 

vara med i planeringen för de förändringar som ska genomföras. Ledningen har som 

uppgift att se till att alla känner sig delaktiga och hörda. Genom att göra detta när 

förändringar ska verkställas så skapas ett öppet och bra klimat. När ett företag väljer att 

införa ett kvalitetsledningssystem är det en stor förändring som kräver att hela 

organisationen förändras. Denna typ av förändringar kallas strukturella förändringar 

(Bruzelius och Skärvad, 2011).  

 

5.8 Corporate Social Responsibility 
I enkätundersökningen som skickades ut till 100 stycken olika företag och i 

telefonintervjuerna med de anställda på Gefle kartong & Display ställdes frågor om 

CSR. I enkätundersökningen var det 8 stycken av 19 stycken företag som visste vad 

CSR är för något. Detta visar att många företag har uppmärksammat CSR och att de 

anser att det är viktigt. Enligt Frolova et al. (2015) är det en trend bland företag att 

införa CSR i verksamheten och vara aktiv i detta arbete.   

 

På Gefle kartong & Display var det endast en av personerna som visste vad CSR är. 

Detta kan bero på att företaget inte har pratat om det eller att de inte är bekanta med 

begreppet. Intervjuobjekten fick även frågan om vad de anser att de har för ansvar som 

företag mot samhället, kunder och leverantörer. Ledningen och operatörerna anser att 

deras anser är att skapa och leverera bra produkter med en bra kvalitet. Ledningen 

hävdar att det är deras ansvar att ta hänsyn till miljön i produktionen och de slutliga 

produkterna.  

 

När ett företag väljer att integrera CSR i företaget kan de välja olika områden att ta 

ansvar för. Galbreath (2006) anger att företag har ett ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt ansvar mot samhälle, kunder och leverantörer. Gefle kartong & Display 

har valt att ta ett ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Företaget tar sitt ansvar men de 

kan förbättra detta genom att undersöka vad de kan göra för att öka sitt ansvar. Hur 

mycket ett företag väljer att ta ansvar för och inom vilka ansvarsområden kan påverka 

företaget positivt och negativt. Enligt Galbreath (2006) måste företaget undersöka vad 

för behov landet som företaget ligger i har. Till exempel om det är mycket fattigdom i 

landet kan det sociala ansvaret vara det ansvar som bör vara störst. Det har betydelse 

inom vilken bransch som företaget är verksamt. Några ansvarsområden är lättare att 

integrera i en vis typ av företag. Om Gefle kartong & Display inför rätt form av CSR så 

kan de uppnå ekonomiska vinster.  

 

Hazlett et al. (2007) anger att det är lättare att införa CSR om företaget redan har ett 

kvalitetsledningssystem. Detta på grund av att företaget redan har en bra översikt över 

verksamheten. Där de kan se vad som händer inom organisationen och hur flöden samt 

processer fungerar. Utifrån detta hävdar Frolova et al. (2015) att det tar kortare tid att 

införa CSR i verksamheten och att det är effektivare. I enkätundersökningen var det fler 

företag som ansåg att det inte finns någon koppling mellan CSR och 

kvalitetsledningssystem. Detta kan bero på att de själva inte har integrerat CSR inom 

verksamheten eller att de inte vet vad CSR är.  
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6. Slutsats 
De frågeställningar som presenterades i inledningen kommer besvaras i detta avsnitt. 

 

6.1 Kan Corporate Social Responsibility vara av betydelse vid en 

implementation av ISO 9001:2015?  

Det är många företag som inte vet vad CSR är för något och hur det påverkar företaget. 

CSR har ingen påverkan på hur ett kvalitetsledningssystem införs i företaget. Det har 

dock betydelse för vilket sätt ett kvalitetsledningssystem införs i företaget.  

 

6.2 Hur kan en implementering av ISO 9001 i små företag se ut? 

Det är svårare för små företag att införa ett kvalitetsledningssystem. Detta beror på att 

de inte erhåller samma resurser som ett stort företag gör. I och med detta behöver många 

små företag göra allt arbete helt själva för att de inte har de ekonomiska resurserna för 

att ta in extern hjälp. De steg som ett företag bör följa är följande:  

 

Utbildning av företagsledningen 

Grunden till all förändring inom ett företag ska börja uppe i ledningen, för att sedan 

genomsyra hela företaget med rätt information och en bra inställning. För att ledningen 

ska kunna finnas som ett stöd till den övriga personalen måste de ha den rätta 

kunskapen. Ledningen ska genomgå en utbildning över hur de ska införa de krav som 

ISO 9001 ställer på företaget. De ska även utbilda sig inom hur de ska fortsätta förbättra 

kvaliteten efter certifieringen.  

 

Informera verksamheten 

Nästa steg är att informera de anställda i verksamheten varför förändringarna behöver 

genomföras och vad det tänkta resultatet av dessa förändringar har tänkt vara. I detta 

steg måste alla inom verksamheten få vara delaktiga. Detta steg ska genomföras för att 

öka förståelsen för de kommande förändringarna och undvika negativa reaktioner på 

grund av förändringarna.  

 

Utbildning av personalen 

Alla inom företaget bör utbildas i vad ISO 9001 är och hur arbetet med att införa 

standarden inom verksamheten kommer att se ut. Alla bör även få veta hur de kan bidra 

till arbetet och att de har möjlighet att vara med och påverka förändringarna.  

 

Ta fram en kvalitetspolicy 

Definiera vad företaget anser att kvalitet är och hur det tänkta kvalitetsarbetet kommer 

se ut. Det ska arbetas fram regler för hur verksamheten ska styras med avseende på 

rutiner, processer etc. Dessa regler ska sedan dokumenteras och i sparas inom 

verksamheten.  

 

Definiera mål 

För att arbetet med kvaliteten ska bli framgångsrikt behöver företaget ta fram delmål för 

att tillslut kunna nå det slutliga målet med kvalitetsarbetet. Genom att hela tiden ta fram 

nya mål kommer kvaliteten hela tiden bli bättre.  

 

Inför kraven ifrån ISO 9001:2015 

De kraven som ISO 9001 innehåller måste vara uppfyllda för att en certifiering ska 

kunna genomföras. Detta arbete kommer att ta tid och vara krävande för alla inom 

företaget. Det är då viktigt att ledningen finns där som stöd för personalen.  
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Certifiera och upprätthåll arbetet med kvalitetsledningssystemet  

När alla kraven är uppfyllda kan verksamheten ansöka om en certifiering. Det är viktigt 

att företaget förstår att arbetet inte slutar här. Nya mål för verksamheten och för 

kvaliteten måste arbetas fram. Med hjälp av PDSA-modellen kan företaget ständigt förbättra 

och underhålla arbetet.  
 

6.3 Teoretiskt bidrag 
Detta arbete motbevisar tidigare forskning om CSR har någon påverkan på hur 

införandet av ett kvalitetsledningssystem går till. Arbetet bekräftar att det är viktigt för 

ett företag att hela tiden förbättra kvaliteten på varor och tjänster för att stanna kvar på 

marknaden. Arbetet presenterar en modell för hur små företag kan införa ett 

kvalitetledningssystem helt själva i företaget.  
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7. Fortsatta studier 
Förslag på ytterligare studier är att ringa runt till företag som har certifierat sig för att se 

hur mycket det kostar att införa ett kvalitetsledningssystem och att certifiera sig. För att 

sedan se vilket företag som har betalat minst och hur det företaget valde att införa 

kvalitetsledningssystemet. Undersöka hur stor kostnad det är att ta hjälp av en extern 

konsult för arbetet och hur stor kostnaden bli om företaget genomför allt arbete själv. En 

undersökning som inkluderar olika studiebesök på olika sorters företag för att se hur de 

har gjort och jämföra för-och nackdelar med de olika tillvägagångssätten. Det skulle 

även kunna undersökas om flera små företag kan gå ihop och hjälpa varandra med att 

införa ett kvalitetsledningssystem var för sig. Om detta arbete kunde göra så att små 

företag får lättare att skapa en bra kvalitet inom organisationen och på deras produkter 

och tjänster.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Enkätfrågor  

 
1. Är ni certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001? 

2. Om ni är certifierade, vilka positiva effekter har ni upplevt efter att ni har infört 

ett kvalitetsledningssystem? 

3. Har ni någon annan form av kvalitetsledningssystem? 

4. Anser ni att det är en för stor kostnad att införa ett kvalitetsledningssystem? 

5. Vet ni vad Corporate Social Responsibility (CSR) är för något? 

6. Har ni valt att jobba med CSR? 

7. Hur jobbar ni med CSR inom företaget? 

8. Vad tycker ni som företag att ni har för ansvar mot kunder, leverantörer och 

samhället? 

9. Anser ni att CSR påverkar hur ett införande av ett kvalitetsledningssystem inom 

företaget går till? 

Bilaga 2. Intervjufrågor, Operatörer 

 
1. Hur länge har du jobbat här? 

2. Vilken arbetsstation jobbar du vid? 

3. Vad är kvalitet för dig? 

4. Vad vet du om det nuvarande kvalitetsarbetet som finns inom företaget? 

5. Hur löser du problem som uppstår vid din arbetsstation? 

6. Vad skulle ett förbättrat kvalitetsarbete innebära för er som företag tror du?  

7. Vet du vad Corporate Social Responsibility (CSR) är för något? 

8. Om du vet vad Corporate Social Responsibility (CSR) är, tror du att detta har 

inverkan på kvaliteten på produkterna?  

9. Vad anser du att ni som företag har för ansvar mot era kunder?  

Bilaga 3. Intervjufrågor, Ledning 

 
1. Hur länge har du jobbat här? 

2. Vad är kvalitet för dig?  

3. Hur löser ni kvalitetsproblemen som uppstår inom företaget idag? 

4. Hur tycker du att det nuvarande kvalitetsarbetet fungerar? 

5. Vad anser du behöver förbättras med det befintliga kvalitetsarbetet? 

6. Vad skulle ett förbättrat kvalitetsarbete innebära för er som företag tror du?  

7. Hur skulle införandet av ett kvalitetsledningssystem i företaget gå till, tycker du?   

8. Vet du vad Corporate Social Responsibility (CSR) är för något? 

9. Om du vet vad Corporate Social Responsibility (CSR) är, tror du att detta har 

inverkan på kvalitéten på produkterna?  

10. Vad anser du att ni som företag har för ansvar mot era kunder?



 

 

 


