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Europeiskt förord
Detta dokument (EN ISO 9001:2015) har utarbetats av tekniska kommittén ISO/TC 176 ”Quality management and quality assurance”.
Denna Europastandard ska ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast mars 2016, och motstridande nationella standarder ska upphävas senast
mars 2016.
Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i denna Europastandard möjligen kan vara föremål för
patenträtter. CEN ska inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter.
Detta dokument ersätter SS-EN ISO 9001:2008.
Denna Europastandard har utarbetats under mandat som CEN fått av Europeiska Kommissionen och EFTA.
Den stöder grundläggande krav i EUs direktiv.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
Ikraftsättningsnotering
Texten i den internationella standarden ISO 9001:2015 har godkänts av CEN som Europastandard utan
någon ändring.
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Orientering
0.1

Allmänt

Att införa ett ledningssystem för kvalitet är ett strategiskt beslut inom en organisation, vilket kan bidra till att
förbättra organisationens övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar utveckling.
De tänkbara fördelarna för en organisation med att införa ett ledningssystem för kvalitet baserat på denna
standard är att:
a) ständigt kunna erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav;
b) underlätta möjligheten att öka kundtillfredsställelsen;
c) hantera risker och möjligheter kopplade till organisationens förutsättningar och mål;
d) visa överensstämmelse med krav som specificerats i ledningssystemet för kvalitet.
Denna standard kan användas av interna och externa parter.
Avsikten med denna standard är inte att hävda behov av att:
— ha likformig uppbyggnad hos olika ledningssystem för kvalitet;
— anpassa dokumentation till avsnittsstrukturen i denna standard;
— använda den specifika terminologin i denna standard inom organisationen.
De krav på ledningssystem för kvalitet som anges i denna standard utgör komplement till krav på produkter
och tjänster.
Denna standard tillämpar processinriktning, och som delar ingår PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och
riskbaserat tänkande.
Processinriktningen gör det möjligt för en organisation att identifiera och kartlägga sina processer och hur
dessa samverkar.
PDCA-cykeln gör att en organisation kan försäkra sig om att dess processer har tillräckliga resurser och
lämplig ledning, samt att förbättringsmöjligheter identifieras och tillvaratas.
Riskbaserat tänkande gör det möjligt för organisationen att identifiera faktorer som kan göra att dess processer eller dess ledningssystem för kvalitet avviker från planerat resultat. Det gör det också möjligt att införa
förebyggande åtgärder för att minimera negativa effekter och att maximalt utnyttja möjligheter när sådana
uppkommer (se avsnitt A.4).
Att ständigt uppfylla krav och möta framtida behov och förväntningar utgör en utmaning för varje organisation
i en allt mer dynamisk och komplex omvärld. För att uppnå detta mål kan organisationen kanske anse det
nödvändigt att, utöver korrigering och ständig förbättring, använda andra metoder såsom genomgripande
förändringar, innovationer och omorganisationer.
I denna standard används följande verbformer:
— ”ska” anger krav;
— ”bör” anger rekommendation;
— ”får” anger medgivande;
Svensk ANM.

Engelska verbet "may" översätts ibland även med ”kan” eller ”skulle kunna”.

— ”kan” anger möjlighet eller förmåga.
Information markerad ”ANM.” (anmärkning) är avsedd att klargöra eller ge vägledning i att förstå det aktuella
kravet.
Svensk ANM.
kvalitet”.

I denna standard används den kortare termen ”kvalitetsledningssystem” i stället för ”ledningssystem för
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0.2

Principer för kvalitetsledning

Denna standard bygger på de principer för kvalitetsledning som beskrivs i ISO 9000. I beskrivningarna
anges varje princip med en motivering som förklarar varför den är viktig för organisationen. Det ges också
exempel på fördelar med principen samt exempel på typiska åtgärder som kan vidtas när principen tillämpas,
så att organisationens prestanda förbättras.
Principerna för kvalitetsledning är:
— kundfokus;
— ledarskap;
— medarbetarnas engagemang;
— processinriktning;
— förbättring;
— faktabaserade beslut;
— relationshantering.

0.3
0.3.1

Processinriktning
Allmänt

Denna standard förordar tillämpning av processinriktning när ett kvalitetsledningssystem utvecklas, införs
och dess verkan förbättras. Avsikten är att öka kundtillfredsställelsen genom att kundernas krav tillgodoses.
Specifika krav som anses avgörande för tillämpning av processinriktning beskrivs i avsnitt 4.4.
Om organisationen förstår och hanterar samverkande processer som ett system, bidrar det till att den blir
effektiv och verkningsfull i att uppnå sina avsedda resultat. Detta angreppssätt gör att organisationen kan
styra förhållanden och beroenden mellan processerna i systemet så att organisationens övergripande
prestanda kan förbättras.
Processinriktningen innebär att processer och det sätt på vilket de samverkar definieras och hanteras
systematiskt, så att avsedda resultat i enlighet med organisationens kvalitetspolicy och strategiska inriktning
uppnås. Hantering av processerna, och systemet som helhet, kan uppnås genom att PDCA-cykeln (se avsnitt
0.3.2) används med ett övergripande fokus på riskbaserat tänkande (se avsnitt 0.3.3), så att möjligheter kan
utnyttjas och oönskade resultat förebyggas.
Tillämpning av ett processinriktat kvalitetsledningssystem möjliggör att organisationen:
a) förstår och ständigt uppfyller krav;
b) betraktar processer med avseende på skapat mervärde;
c) uppnår verkningsfulla processer;
d) förbättrar processer baserat på utvärderingar av data och information.
Figur 1 är en schematisk beskrivning av en valfri process och den visar hur processens delar samverkar. De
kontrollpunkter för övervakning och mätning som är nödvändiga för styrning är specifika för varje process
och varierar beroende på tillhörande risker.
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Figur 1 – Schematisk beskrivning av delarna i en enskild process
0.3.2

Plan-Do-Check-Act-cykeln

PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act, planera, genomför, följ upp, förbättra) kan tillämpas på alla processer och
på kvalitetsledningssystemet som helhet. Figur 2 illustrerar hur avsnitt 4 till 10 kan grupperas i förhållande till
PDCA-cykeln.

ANM.

Nummer inom parentes refererar till avsnitten i denna standard.

Figur 2 – Beskrivning av hur standardens avsnitt passar in i PDCA-cykeln
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