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Förord 

Denna kandidatuppsats är skriven i företagsekonomi med inriktning organisationsteori under 

vårterminen 2018 på Södertörns Högskola. Samtidigt som denna period har varit 

ansträngande och intensiv har den medfört lärdom och kunskap. Det har varit roligt och 

mycket givande att få djupdyka i detta fall. 

 

Vi vill först och främst tacka varandra för samarbetet och sedan tacka vår explicita 

handledare Fotis Theodoridis som har handlett oss rättvist och bra genom hela processen. Vi 

vill även tack våra kamrater tillika opponenter som har gett oss bra feedback och 

förutsättningar för att skriva en bra uppsats. 

 

Slutligen vill vi tacka företaget som är namngivet som Bemanningsföretag X samt alla våra 

respondenter som har tagit sig tid och energi för att medverka i denna studie.   

 

 

 

Maria Roumeliotis                                                                                Patrik Persson 
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Sammanfattning 
 
Titel: Kvalitet i människohandel - En kvalitativ fallstudie om kvalitetssäkringssystem i 
bemanningsföretag. 
 
Datum: 2018-08-20 
 
Författare: Maria Roumeliotis och Patrik Persson 
 
Bakgrund: På grund av ökade krav på att bemanningsföretag ska vara kvalitetscertifierade 
enligt ISO har begreppet kvalitet fått en helt ny innebörd. Detta har resulterat i att 
kundnöjdhet är det primära fokuset i bemanningsbranschen. Diskussionen ligger i hur 
bemanningsföretag garanterar nöjda kunder när kvalitetskraven dessutom är högre hos 
bemanningsbranschens kunder än i någon annan bransch.  
 
Nyckelord: Kvalitet, legitimitet, kundnöjdhet, ISO, TQM, kvalitetssäkringssystem, 
kvalitetsledning, kvalitetsstandard. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att djupare förstå varför och hur ett bemanningsföretag 
inför ISO-kvalitetsstandarder, samt hur medarbetares uppfattning är av dessa standarder. 
 
Teori: Studien grundar sig i Institutionell teori, Nyinstitutionell teori och Röviks beskrivning 
av administrativa reformer samt verktygsperspektivet och symbolperspektivet. Teorikapitlet 
avslutas med teorin om total kvalitetsstyrning. 
 
Metod: En kvalitativ ansats där intervjuer med tre kvalitetschefer och tre operativt anställda 
på ett bemanningsföretag har utförts för att samla in data till studien. 
 
Slutsatser: Studien har visat att Bemanningsföretag implementerar kvalitetssäkringssystem, 
specifikt ISO, för att ha en chans att överleva på marknaden. Detta som ett resultat av att 
bemanningsföretag måste bland annat anpassa sig till normer och värderingar i samhället för 
att vara legitima. Bland dagens normer ingår miljö- och kvalitetscertifikaten ISO 9001 & ISO 
14001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

3 

Abstract 

Titel: Quality in staffing/recruitment  - a qualitative case study in quality assurance systems 
within staffing & recruiting agencies 
 

Date: 2018-10-04 

 

Authors: Maria Roumeliotis och Patrik Persson 

 

Background: Due to increased demands that staffing companies should be quality certified 
according to ISO, the concept of quality has gotten a whole new meaning. This has resulted 
in customer satisfaction being the primary focus in the staffing industry. The discussion lies 
in how staffing companies guarantee satisfied customers when quality requirements are also 
higher for the manning industry's customers than in any other industry. 
 

Keywords: Quality, legitimacy, customer satisfaction, ISO, TQM, quality assurance systems, 
quality management, quality standards 
 

Aims: This study aims to achieve a deeper understanding why and how a staffing & 
recruitment agency implements ISO-quality standards and how their coworkers perceive said 
standards. 
 

Theory: The study is based on institutional theory, new institutional theory and Rövik's 
description of administrative reforms as well as the tool perspective and the symbol 
perspective. The chapter ends with the theory of total quality management. 
 

Methods: A qualitative approach in which interviews with three quality managers and three 
operational staff at a staffing company were conducted to collect data for the study. 
 
Conclusion: The study shows that staffing & recruitment agencies implements quality 
assurance systems, more specifically ISO, to survive the competition. This is due to that the 
agencies have to adapt to current norms and values in their social context to be seen as 
legitimate. Among today's norms are the environmental- and quality-certificates ISO 9001 
and ISO 14001.  
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1. Inledning 
Med denna introduktion kommer ni som läsare att bli presenterade i det aktuella ämnet. 

Inledningsvis presenteras administrativa reformer som leder in i en kortare beskrivning av 

bemanningsbranschen samt kvalitetssäkringen inom bemanningsbranschen. Inledningen följs 

av en diskussion som ställer två organisatoriska perspektiv mot varandra. Avslutningsvis 

presenteras studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Administrativa recept, bemanningsbranschen och kvalitetssäkring 

 

“To improve is to change, to be perfect is to change often” - Winston Churchill 

 

Organisationer runt om i världen idag delar vanligen Churchills tanke om att förändring och 

förändringsprocesser är förbättringsverktyg eller till och med ett krav för framgångsrik 

organisering. Dessa förändringsprocesser kan vara allt från strukturella till praktiska. De 

förändringar som kallas administrativa reformer sker som resultat av ledningens eller andra 

instansers beslut. Det vill säga, implementerade reformer som bestämmer och förändrar bland 

annat metoder, styrmedel och rutiner för hur du som medarbetare eller ledare i organisationen 

skall arbeta.  

 

“.. att olika verksamheter i ökande grad förstår sig själva i ljuset av en uniformerad identitet 

såsom en formell organisation … har skapat förutsättningen för… att det har vuxit fram en 

ofantligt stor marknad för en omfattande produktion och spridning av recept för att uppnå 

framgång och succé i de moderna organisationerna, recept som förmodas kunna användas 

överallt och av alla”  

 

Detta är ett utdrag ur hur Kjell Arne Rövik inleder sin bok Moderna Trender inom 

organisationstänkande vid millennieskiftet (1998). I citatet och i inledningen förtydligar han 

bland annat hur törsten efter förändring lett till uppkomsten av en gigantisk marknad med just 

recept på förändring. Då det finns en marknad på recept, som hävdar sig vara applicerbara på 

olika typer av organisationer, är det ytterst intressant att förstå hur de sprider sig, hur de blir 

populära, och om en kan veta om de är “bra” för just ens organisation. 
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Kjell Arne Rövik är en av ledande organisationsforskare i Skandinavien och har definierat 

framgångsrika administrativa reformer som legitimerade “recept” bestående av 

institutionaliserade normer i hur man bör utforma delar av en organisation (1998). Rövik 

(1998) menar att organisationer strävar efter samma omnämnda recept som gör anspråk på att 

vara  “rätta” för sin tid. De recept som under en relativt kort tid sprids över många 

organisationer kallar Rövik (1998) för institutionaliserade superstandarder. Dessa har en 

förmåga att sprida sig och etablera sig snabbt, dock varar inte deras popularitet speciellt länge 

då de ersätts av nya recept. Rövik (1998) redogör för att dessa superstandarder har blivit allt 

vanligare vilket har lett till att de har fått stort inflytande på dagens organisationer.  

 

Rövik (1998) redogör för två perspektiv i hur forskare kan förstå spridningen av ett recept 

som han kallar verktygsperspektivet samt symbolperspektivet. Kort förklarat innebär det 

rationella, modernistiska och optimistiska verktygsperspektivet framgången av ett recept i 

dess effektivitet, där effektiviteten samt implementeringen av receptet är ett resultat av 

objektiv kunskap som nås utav rationella människor i en objektiv och bestämd värld. Som 

forskare kan en också försöka förstå spridningen genom det tolkande symbolperspektivet. 

Genom symbolperspektiv förklaras receptens framgång som ett resultat av tidsenlig 

matchning mot rådande normer och institutionaliserade idéer, där en organisation 

implementerar ett legitimt recept som lösning på institutionaliserade problem. Detta 

inkluderar även att kommunicera i enlighet med de normer som tillhör det sagda receptet och 

problemet. 

 

En av de exempel på  institutionaliserade superstandarder som Rövik nämner är konceptet 

Total kvalitetsstyrning, eller Total Quality Management som även förkortas TQM. Ett 

framgångsrikt, eller populärt recept, som baseras i kvalitetsorienterat fokus i samtliga led i en 

organisation och som diskuteras och forskas om i ofantliga kvantiteter. TQM har kommit att 

bli ett gigantiskt fenomen i organisationsvärlden och influerar såväl privat som offentlig 

sektor. Total Quality Management, kvalitetsstyrning, är alltså vanligt förekommande i alla 

branscher, även inom bemanningsbranschen som kommer diskuteras vidare i studien.  

 

Bemanningsbranschen likt samtliga organisationer inom tjänstesektorn försöker ofta definiera 

kvaliteten på sina tjänster utifrån deras egna tolkningar av kundupplevelse. Detta för att ta 

fram grunder till en senare implementation av så kallade kvalitetssäkringssystem för att 

säkerställa att deras tolkning av hög kundupplevelse tillfredsställs. När företag anser sig vara 
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i behov av tillfällig arbetskraft och inte vill genomgå anställningsprocesser för korttids-

personal kan de välja att istället hyra in personal, så kallade ambulerande tjänstemän, från ett 

bemannings-/konsultföretag. Viktigt att förtydliga är att bemanningsföretag inte enbart idag 

arbetar med ambulerande tjänstemän på kort tid utan även annan så kallad 

kompetensförsörjning genom direkta rekryteringar å kundens vägnar eller långtidsanställda 

konsulter. Dock har denna form av anställningar alltid funnits, som anställningsform eller 

som privata arbetsförmedlare är bemanningsföretag ett relativt ungt fenomen.  

 

Bemanningsbranschen växte fram då Sverige under 1990-talet genomgick stora förändringar 

gällande arbetsmarknaden och den svenska ekonomin (SOU, 2011:5). Strukturomvandlingen 

innefattade en ny sysselsättningsform där man flyttade resurser från en sektor till en annan. 

Dessa resurser bestod av mänsklig arbetskraft och det var i detta skede som 

bemanningsarbete utvecklades i Sverige (SOU, 2011:5). Alltså möjliggjordes branschen till 

stor del av de avregleringar som skedde gällande anställningsformer, vilket då innebar att 

ambulerande tjänstemän och uthyrning av personal blev betydligt enklare. 

Bemanningsföretaget som studien berör är inte exklusivt korttidsbemanning utan har även 

likt många andra aktörer i Sverige även en rekryteringsfunktion samt konsulter med uppdrag 

på tillsvidareanställning. I den här studien dyker vi in i en bransch med trepartsförhållande 

och hur den motiverar kvalitetsarbete genom kvalitetscertifikat och hur medveten personalen 

är om dess innebörd.   

 

Bemanningskonceptet särskiljer sig en del från andra verksamhetsstrukturer då det 

förekommer ett, som tidigare nämnt, trepartsförhållande. Mellan ett bemanningsföretag och 

ett tjänsteföretag föreligger avtal om att bemanningsföretaget ska förse tjänsteföretaget, som 

är kunden, med lämpad arbetskraft. Ännu ett avtal, mellan den anställda och 

bemanningsföretaget, finns där arbetstagaren utför den fysiska arbetsprestationen hos kunden, 

som hyr arbetskraft från bemanningsföretaget (Bergström et al, 2007). 

 

Sedan 1980-talet, och redan innan bemanningsbranschens uppkomst, har organisationer lagt 

allt mer fokus på att kvalitetssäkra sina produkter och tjänster (Parasuraman et al, 1985). 

Enligt Bergman & Klefsjö (2006, s.21), som själva är förespråkare av kvalitetsstyrning, 

kommer ursprungligen denna typ av kvalitetstänk från de stora framgångarna inom den 

japanska industrin där organisationsledare kom i underfund med att kvalitet kunde användas 

som konkurrensmedel och började därför utnyttja det. Detta japanska kvalitetstänk bidrar 
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idag till att organisationer ständigt strävar efter vad som anses vara förbättring genom ständig 

processutveckling, kvalitetsstyrning och skapa total kvalitet genom hela organisationen 

(Bergman & Klefsjö, 2006, s.34). 

 

Bergman & Klefsjö (2006, s.23) förtydligar att kommersiella organisationer menar att 

kundrelationer är av yttersta vikt för lönsamhet och blomstrande verksamhet, vilket 

organisationer grundar sin syn och definition av kvalitet på. Detta skapar starka incitament 

för företagen att arbeta med kvalitetssäkring för att tillfredsställa deras kunders förväntningar 

(Bergman & Klefsjö, 2007). För att bemanningsföretagen ska lyckas med detta enligt bland 

annat Rauyruen & Miller (2007) så finns det olika system för kvalitetssäkring som kan 

tillämpas. Tydligt har flertalet organisationer inom bemaningsfältet valt att försöka tillämpa 

dessa metoder vilket kan bidra till att organisationen framstår som ett attraktivt val, det vill 

säga, legitimt.  

 

För att säkra företagets kvalitet och möta kundens behov så har ISO (International 

organization of standardisation) presenterat och själva formulerat en rad administrativa 

reformer/organiseringsmetoder i form av så kallade ISO-standarder för flera branscher. Inom 

tjänstesektorn finns den certifierbara standarden ISO 9001 för kvalitetsledning (Quality 

Management & Quality Assurance) som flera bemanningsföretag valt att implementera. ISO 

9001 argumenteras vara en lösning på hur man förbättrar sin verksamhet internt men även 

gynnar företaget i fler lönsamma samarbeten och affärer (ISO u.å.). 

 

Studiens författare har valt att specifikt försöka förstå vad en ISO-certifiering som 

kvalitetssäkringssystem betyder för ett bemanningsföretag, varför och hur det implementeras. 

Dale & Plunkett (1990) som också förespråkar kvalitetssäkring och standarder förklarar att de 

innehåller mätning, precisering, standardisering, och inspektion samt ett utbyte av 

information och feedback och till sist att organisationer följer och uppfyller lagar och regler. 

Dessa, som alla omnämns i ISO 9001, system skall då ge organisationen eller ledningen, total 

styrning och kontroll över kvaliteten i alla organisationens led (Dale & Plunkett, 1990). I och 

med att flera företag väljer att använda sig av ISO-standarder (Svensson, Åkesson, 1996, 

s.11) ställs även krav på att bemanningsföretag som agerar leverantörer börjar använda sig av 

ISO-standarder för att inte bli utkonkurrerade (Bergman & Klefsjö, 2006). Det vill säga att 

det uppstått ett behov hos kunder att leverantören skall kunna bevisa på förhand att kvaliteten 

som eftersträvas är god. 
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1.2 Kvalitetssäkring i bemanningsbranschen en norm?  

Idag är cirka 1,7 % av samtliga anställningar i Sverige via bemanningsföretag 

(Bemaningsföretagen 2018, s.4). Under 2016 fick 220 000 människor nytt jobb eller sitt 

första jobb genom bemannings- eller rekrytering- eller omställningstjänster 

(Bemaningsföretagen 2018, s.5). Det är alltså en omfattande mängd människor som företag 

inom branschen förmedlat till sina kunder och även gott i god för.  Att kvalitetssäkring och 

superstandarder som TQM blivit tilltalande kanske inte då är förvånande, men nyfikenheten 

har växt hos författarna kring varför företag inom bemanningsbranschen väljer att arbeta med 

kvalitetssäkringssystem och standarder, mer specifikt varför med ISO-standarder?  

 

Kvalitetsupplevelsen i trepartsförhållandet kan diskuteras i kvalitet vid: service hos konsulten 

mot kunden; i konsulten mot bemanningsföretaget samt hos; kandidater i hur de uppfattar 

bemanningsföretaget och kunderna som arbetsgivare/arbetsplats. Som tydligt av föregående 

mening är detta en djungel av kvalitetsrelationer som måste redas ut. En djungel som nämnt 

berör 220 000 människor årligen. Det är alltså 220 000 kandidater som nu genom TQM eller 

liknande metoder skall ha en kvalitativ prestation mot sina chefer på bemanningsföretaget. 

Detta innebär även potentiellt 220 000 arbetsgivare eller chefer som sagda kandidat skall ha 

en kvalitativ prestation mot sin uppdragsgivare där den fysiska arbetsprestationen sker. Det 

innebär även 220 000 relationer där bemanningsföretaget skall leverera god kvalitet direkt 

mot sina kunder. Vad är då kvaliteten i detta, och hur kan en organisation hävda sig garantera 

den i denna kvalitetsdjungel?  

 

Kundnöjdheten är ett vanligt förekommande begrepp hos organisationer som förknippas med 

kvalitet och i sin tur lönsamhet. Frågan kan då ställas hur man som organisation garanterar 

nöjda kunder när kvalitetskraven dessutom är högre hos bemanningsbranschens kunder än i 

någon annan bransch (Svenskt Kvalitetsindex 2017). Många organisationer implementerar 

kvalitetssäkringssystem och rutiner för att råda bot på dessa. I vissa fall väljer organisationer 

att certifiera sig, auktorisera sig eller ta till andra standarder för att kunna påvisa att de 

levererar god kvalitet i samtliga led. Det är alltså här TQM och kvalitetsstandarder likt ISO 

9001 faller in, i syfte att vara en typ av garanti att man som leverantör levererar hög kvalitet 

mot dina kunder. Men hur fungerar det i ett trepartsförhållande där respektive part, även 

konsulten, är inblandade för hur nöjd kunden är och varför väljer man som tjänsteföretag 

standardiserade lösningar som ska garantera kvalitet som är framtagna av en organisation 
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(ISO) med sitt ursprung i industri. Är det på grund av ett rationellt beslut där  ISO 9001 är en 

av byggstenarna som krävs för att uppnå den objektivt effektivaste lösningen på 

kvalitetsproblem eller är det för att det är en lösning implementerad av andra organisationer 

och ett vanligt förekommande populärt fenomen som hjälper organisationen att framstå som 

legitim?  

 

Problematiken ligger i om det är möjligt för en organisation att hitta lösningar som uppfyller 

alla krav, såsom på kvalitet, flexibilitet och på den enligt SKI viktigaste faktorn för 

kundnöjdhet; proaktivitet (Svenskt kvalitetsindex 2017). Kan det vara så att ISO 9001 

certifikaten är ett resultat av att bemanningsföretagen efterliknar framgångsrika aktörer inom 

samma bransch och att det är omöjligt att utforma processer för att säkerställa alla dessa krav, 

men ändå hävdar man att man gör det? Författarna vill ta reda på hur kvalitet uppfattas och 

kvalitetsstyrningen av de anställda, huruvida de är delaktiga i och hur processerna utformas, 

samt om de är medvetna om att de utformar just processer. Om de känner till certifikaten som 

argumenteras vara av yttersta nödvändighet för organisationens överlevnad och 

konkurrenskraft och om de vet att deras arbetsprocesser styrs av detta certifikaten i fråga. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att djupare förstå varför och hur ett bemanningsföretag inför ISO-

kvalitetsstandarder, samt hur medarbetares uppfattning är av dessa standarder. 
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2. Teoretisk bakgrund 
I det andra avsnittet presenteras studiens teoretiska bakgrund som består av detaljerade 

beskrivningar av de teorier och modeller som är nödvändiga för att vidare kunna tolka och 

appliceras på studiens resultat. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska 

referensramen som författarna senare kommer använda som ett redskap i empirin och 

analysen.  

2.1 Institutionell & Nyinstitiutionell teori 

Den nyinstitutionella teorin har ett ifrågasättande synsätt som lyfter fram hur rationella 

organisationer beter sig när de fullgör formella mål och hur de påverkas av sin omgivning 

samt av normativa påtryckningar (Zucker 1987, s. 443). Utgångspunkten av teorin är hur 

moderna organisationer skapas i institutionella kontexter, vilket Meyer och Rowan (1977) 

beskriver kan användas för att identifiera processer som är ett hinder eller ett stöd för 

organisationer samt att organisationerna skapar sig politiska åsikter och värderingar som ska 

främja rationalitet och effektivitet. Meyers och Rowans (1977) förklarar att människors 

handlande baseras på samhällets sociala konstruktion och normer som människor inom 

moderna organisationer sedan fått kunskap genom. Detta innebär att människors handlingar 

oftast inte är rationella utan stödjs av känslor och förmodanden. 

  

Enligt Meyer och Rowan (1977, s.340) följer människor bland annat den formella strukturen 

som är anpassningsbar till trender, normer, lagar och regler i samhället vilket innebär att 

organisationer lättare kan anpassa sin verksamhet till omvärldens påverkan och därmed 

samhällsförändringar samt den informella strukturen som bygger på den vardagliga 

verksamheten som innefattar samtal, beslut och handlingar där Berger och Luckmann (1967) 

menar att aktörerna uppfattar dem som regler och normer för hur människor och 

organisationer ska tänka och bete sig. I och med detta visar organisationer vad som är legitimt 

i det institutionella samhället. Begreppet legitimitet utgår från att den formella strukturen i en 

organisation inte behöver återspegla den informella, det vill säga organisationens interna 

krav. 

  

Institutionell teori menar följaktligen att för att undvika tvivel, försöker människor och 

organisationer att grunda sitt beteende utefter vad som är mest passande för tiden och 
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samhället de lever i vilket även det är en legitimitetsfaktor. Zucker (1987) menar att de 

organisationer som anpassar sig efter de krav som är legitima är de organisationer som har 

störst chans att överleva. Detta sker i och med att metoder, tekniker och begrepp 

institutionaliseras vilket ökar organisationers drivkraft till att implementera dessa 

institutionaliserade medel vilka representerar vad som är mest effektivt och därmed rationellt 

(Meyer och Rowan, 1977, s. 340-341). Då begreppen effektivitet och rationalitet är två 

institutionaliserade medel innebär det att andra metoder, tekniker och begrepp som gör 

anspråk på effektivitet och legitimitet kan bli legitima. Däremot behöver de medlen inte vara 

de mest effektiva eller rationella valmöjligheterna trots att de uppfattas som det. Här 

återkommer det faktum att den formella strukturen kan separeras från den informella, som en 

lösning till ovanstående. På så sätt menar (Meyer & Rowan 1977 s. 341) att en organisation 

kan uppfylla effektivitetskraven samtidigt som den behåller sin legitimitet. 

2.1.1 Isomorfism 

DiMaggio & Powell (1983, s. 149) förklarar att begreppet isomorfism används som en 

beskrivning om hur organisationer allt mer efterliknar varandra. De beskriver i sin studie hur 

organisationer inom samma fält som växte och blev mer väletablerade började efterlikna 

varandra mer och mer (DiMaggio & Powell, 1983, s. 148). Detta beror på, enligt Meyer och 

Rowan (1977, s. 346), att organisationer anpassar sig till förändringar och omgivningens krav 

för att att överleva och de syftar till att dessa organisationer försöker avspegla den socialt 

konstruerade verkligheten. Detta fenomen beskrivs som Isomorfism. Det finns tre olika typer 

av isomorfism som DiMaggio och Powell (1983 s. 150) beskriver som tvingande-, normativ- 

och imiterande. 

  

Tvingande isomorfism är en utomstående påfrestning eller ett typ av krav från andra 

organisationer (Alvehus & Jensen 2015, s. 217. Det finns formella och informella 

påfrestningar. De formella kommer från exempelvis staten, börsmarknaden och kreditgivare 

där likhet tvingas fram av lag, medan de informella kommer från organisationer/företag som 

har ett direkt intresse på organisationen som påverkas (DiMaggio och Powell, 1983, s. 150). 

  

Den normativa isomorfismen baserar sin grund i professionalisering där likartade utbildning 

formar organisationer åt samma riktning. De främsta faktorerna är formella utbildningar som 

kopplas till legitimitet och professionella nätverk som är en bidragande faktor till spridning 
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av modeller (DiMaggio & Powell 1983, s. 152). Organisationer verkar på liknande sätt 

medvetet för att inte uppfattas annorlunda av andra organisationer. 

  

Den sista formen av isomorfism är den imiterande, vilket innebär att organisationer härmar 

varandra och efterliknar mer framgångsrika företag på grund av att de är osäkra (DiMaggio & 

Powell, 1983). Denna typ av isomorfism kan ske medvetet och omedvetet (Alvehus & Jensen 

2015, s. 218). Mindre framgångsrika organisationer kan med hjälp av imiterande isomorfism 

undgå vissa kostnader genom att modellera sig efter mer framgångsrika företag. 

2.1.2 Löskoppling 

Löskopplingar kan ske när en organisation valt att implementera ett populärt administrativt 

recept för att öka sin legitimitet. Löskoppling sker om det uppstår konflikt med redan 

implementerade recept. Som nämnt innan kan en organisation separera den formella från den 

informella strukturen och det är det fenomen som är löskoppling då den uppkommer i 

separation av olika delar av styrningen samt mellan prat och handling (Alvehus och Jensen 

2015, s. 221). 

  

Enligt Meyer och Rowan (1977, s. 341) motsvarar organisationens formella struktur inte 

alltid det som sker inom organisationen utan den används mer som en legitimitetsfaktor. Ett 

problem som moderna organisationer kan stöta på är att vissa institutionaliserade aktiviteter 

innebär stora kostnader för ett en organisations effektivitet. Meyer och Rowan (1977, s. 355) 

redogör då för löskoppling som en lösning på detta. Genom utomstående inspektioner och 

utvärderingar kan organisationer skydda deras formella struktur Meyer och Rowan (1977, s. 

357). En löskoppling gör det möjligt för organisationer att bevara en standardiserad och 

legitimerad formell struktur parallellt med att de väljer de aktiviteter som passar 

organisationen mest praktiskt vid en specifik tidpunkt Meyer och Rowan (1977, s. 357). 

  

Rövik (2000, s. 38) redogör för löskoppling som ett otydligt samband mellan administrativa 

recept och organisationens faktiska utförda aktiviteter där han syftar till att en organisation 

inte endast väljer ett recept utifrån dess effektivitet på den interna verksamheten. 

Organisationer tar även hänsyn till dess identitet. Det en löskoppling möjliggör för en 

organisation är en anpassning till omgivningens förväntningar i samband med att 

organisationer har kvar sin egen identitet (Weick 1976, s. 3). 
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2.2 Administrativa recept 

I Röviks bok Moderna Organisationer - trender inom organisationstänkandet vid 

millennieskiftet (1998) presenteras två teoretiska perspektiv som Rövik valt att kalla 

verktygsperspektivet och symbolperspektivet. Dessa två överordnade perspektiv representerar 

olika försök till hur man kan förklara institutionaliserade organisationsrecepts så kallade 

livscykler samt vidare hur olika organisationer väljer att anpassa sig till sådana.  

 

Enligt Rövik (1998) förhåller sig moderna organisationer till samhällsförändringar och 

inströmning av nya idéer om hur företag bör organisera sig. Han menar att när dessa idéer får 

spridning och uppmärksammas av många organisationer blir de institutionaliseras recept. 

Rövik (1998) redogör att det är viktigt för en organisation att inte se ett enskilt recept som en 

komplett lösning till hur organisationen bör organisera sig, utan organisationer ska se 

recepten som individuella byggstenar där varje ledare reformerar sin organisation utifrån 

olika recept (1998). Rövik definierar inte recepten som fysiska, utan immateriella idéer, 

vilket resulterar i att organisationer kan manipulera och tolka recepten. Förvisso kan 

institutionaliserade recept även materialiseras när de anammas av en organisation. Rövik 

menar att detta kan ge uttryck i fysiskt påtagliga uttryck som är en säkring att organisationen 

har anpassat sig till det globalt spridda och tidsenliga receptet. 

 

2.2.1 Verktygsperspektivet 

Härlett ur den rationella-instrumentella traditionen inom organisationsteori, menar Rövik 

(1998), att perspektivet utgörs av idéer som grundar sig i att “organisationer (bara) är 

redskap för att effektivt åstadkomma beslut, varor, åtgärder och tjänster.” (Rövik, 1998, 

s.30). Organisationers verklighet ses som objektiv där människan kan nå kunskap genom 

vetenskap och rationellt tänkande. Deras legitimitet och möjlighet till överlevnad kopplas till 

hur pass kapabla de är till att vara effektiva. För att en organisation ska bli mer effektivt är 

det viktigaste redskapet en systematisk organisationsutformning där en organisation måste 

omformas efter vad den vid varje tidsmässigt tillfälle vill uppnå. Organisationer ska hålla sig 

uppdaterade om, för dem, relevanta recept som bäst löser deras objektiva och väldefinierade 

problem för att bli mer effektiva. Detta kallas för problembetingat sökande där organisationer 

söker efter lösningar till befintliga väldefinierade och objektiva problem. Rövik (1998, s.31) 

definierar institutionaliserade recept (standarder) i verktygsperspektivet, som enbart ett 
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redskap av flera olika utprovade och finslipade verktyg som ledningen kan nyttja för att 

effektivisera organisationen. 

 

Rövik (1998) skriver att verktygsperspektivet är präglat av generell utvecklingsoptimism där 

en grundläggande idé är tron för förändring och förbättring som grundar sig på vetenskaplig 

fakta och av personer och organisationer som är kunniga. En drivkraft för organisationers 

moderniseringsprocess har varit den enorma framväxten av formella organisationer skriver 

Rövik (1998) med referens till Stern och Barley (1996).  

 

Ur verktygsperspektivet beskriver Rövik (1998) organisationers livscykel som mer exakta 

idéer om hur den avlöper vilket menas varför och hur organisationsrecept uppstår från första 

början, hur de sprids samt hur de senare ofta förkastas och ersätts av nya. De 

organisationsrecept som har spridits till flera olika organisationer menar Rövik (1998) har sitt 

ursprung i andra organisationer, företag, branscher där receptet har varit framgångsrikt. 

Exempel på vad som sådana recept kan medföra är bättre och billigare produkter och tjänster, 

snabbare behandling av ärenden med mera. Populära och vidare spridda recept, som ett bra 

verktyg för en organisation, grundar sig som sagt på vetenskaplig information och 

dokumentation som har bekräftats genom systematiska kontroller. De grundar sig inte på 

immateriellt skvälveri. När ett recept förlorar i popularitet förklarar Rövik (1998) med att 

verktyget förlorat sina effektivitetsmässiga fördelar i förhållande till andra recept vilka 

organisationer anser erbjuder effektivare lösningar. Avinstitutionalisering av ett recept kan 

även bero på att organisationens uppgifts- och problemstruktur har genomgått förändringar så 

att organisationen är i behov av nya recept. Ur ett verktygsperspektiv försöker man först 

förbättra det recept som visar sig inte fungera enligt avsikten innan man förkastar det. Enligt 

Rövik (1998) ses detta som en linjär utveckling där ledningen ständigt strävar efter 

effektivare recept som de kan använda som styrmedel för bra organisering.  

 

Den interna hanteringen av organisationsrecept ur verktygsperspektivet grundar sig på idéen 

om att organisationer har så kallade ändamålsrationella ledare som antingen adopterar ett 

recept eller förkastar det utifrån personlig erfarenhetsbaserad kunskap om hur 

organisationsreceptet tidigare har kunnat användas praktiskt som verktyg. Rövik (1998) 

beskriver tre sammanhängande förväntningar på den interna hanteringen ur 

verktygsperspektivet där det första belyser förväntning om problembetingat sökande och 

lokal problemlösning, den andra är förväntning om rationell helhetsdesign och den tredje är 
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förväntning om framväxten av ett ständigt bättre kunskapsunderlag för organisering och 

ledning. 

 

Problembetingat sökande och lokal problemlösning - Organisationsmedlemmar ska vara 

rationella och inte blint följa rådande organisationstrender som gäller vid varje tidpunkt. Ur 

verktygsperspektivet är det viktigt med ett problembetingat sökande och lokal organisatorisk 

kontroll vid lösningsutformning. I och med att det har uppstått objektiva och väldefinierade 

problem söker organisationsmedlemmarna efter nya lösningar på dessa problem. En 

noggrann sökning genomförs bland tillgängliga organisationsrecept för att hitta en lösning 

som passar problemet. Under denna process avvisas många redan populära recept då de inte 

matchar det aktuella problemet. De organisationsrecept som väljs anpassas till 

organisationens behov av effektiv lokal problemlösning.  

 

Rationell helhetsdesign - Trots det stora utbudet av populära recept måste ledningen i 

moderna organisationer, ur verktygsperspektivet, se till att dessa recept stäms av i förhållande 

till varandra för att sedan kopplas ihop för att se till att organisationen framstår som en 

planmässig utformad, logisk och rationell helhet. 

 

Ständigt bättre kunskapsunderlag för organisering och ledning - Organisatorisk modernitet 

utifrån verktygsperspektivet menas att många moderna organisationer internt utvecklar en 

professionell kompetens där man etablerar specialiserade administrativa avdelningar som 

arbetar med organisations- och personalpolitiska frågor. Utifrån verktygsperspektivet har man 

en utvecklingsoptimistisk föreställning om att kunskapsunderlag ständigt är under utveckling. 

Denna syn förmodas grunda sig i den snabba professionaliseringen av aktörer som 

exempelvis konsulter. När denna kunskaps byggs in i organisationer kan det visa sig på två 

sätt: Det första är att organisationer blir bättre på att hålla sig uppdaterade om nya recept som 

råder vid varje tillfälle, den andra är att man kommer mer kritiskt granska och utvärdera 

effekterna av befintliga lösningar inom organisationen.  

2.2.2 Symbolperspektivet 

Rövik (1998) beskriver att det grundläggande resonemanget för symbolperspektivet kommer 

ifrån den så kallade ny institutionella teorin och grundar sig i att formella organisationer 

befinner sig i institutionella omgivningar. Dessa så kallade institutionella omgivningar 
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innehåller institutionaliserade idéer, normer och regler som är socialt skapta för hur den 

enskilda organisationen, vid varje tidpunkt, bör vara utformad. Här betonas att institutionella 

omgivningar inte är naturgivna, objektiva realiteter, utan människor skapar omgivningar 

utifrån rådande trender som organisationer befinner sig i. Där uppfattas de som objektiva och 

naturliga sanningar för hur de ska organisera sig. Ur symbolperspektivet menar Rövik (1998) 

att denna institutionalisering, bestående av socialt konstruerade normer, är vad som möjliggör 

denna transformation. Med institutionalisering syftar Rövik (1998) till de processer som får 

recepten att framstå som regelliknande faktum för aktörer. Hur legitim en organisation är 

beror bland annat på om organisationen förmår sig kunna adoptera och reflektera över 

omgivningens institutionaliserade föreställningar vid varje tidpunkt. Med andra ord hur pass 

anpassningsbara de är. Rövik (1998) menar emellertid att institutionella organisationer inte är 

stabila och har ett högt förändringstryck vilket innebär att normer och idéer om hur en 

modern organisation bör vara utformad och vad de ska syssla med förändras i snabb takt. 

Detta menar Rövik (1998) förutsätter att organisationer måste vara snabbt anpassningsbara 

och tåliga för förändringar samt att organisationer ständigt bör vara öppna för nya förslag till 

reformer.  

 

Rövik (1998) menar att recept framstår i symbolperspektivet som meningsbärande symboler. 

Dessa recept benämns som lösningsframdrivande och erbjudet ett ”paket” i form av både 

problem och lösning som tidigare inte har definierats. Rövik (1998) menar att det är vanligt 

förekommande att organisationer samtidigt börjar uppleva samma typ av problem vid 

spridning av ett visst recept. På så vis bär receptet upp sin mening. Syfte med detta, menar 

Rövik (1998), är att den lösning som erbjuds vidare föder fram ett upplevt problem. Dessa 

recept är däremot inte symboler för vad som helst där bland annat John Meyer (1994) 

understryker att de är rationaliserade symboler. Rövik menar att organisationer lägger stor 

vikt vid definitionen och framställningen av dem som finslipade redskap för effektivisering 

och modernisering. Man gör anspråk på att de populäraste recepten har uppnått legitimitet 

och spridningskraft på grund av att de har blivit meningsbärande symboler för befintliga 

grundläggande rationalistiska värden i det moderna samhället.  

 

Symbolperspektivet kopplas till verktygsperspektivet på ett komplext sätt och gör det svårt att 

föreställa sig recept som antingen enbart är symboler eller enbart är effektiva verktyg. Enligt 

Meyer och Rowan (1977) kan dessa rationaliserade symboler vara rationaliserade myter. 
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“Det kan ses som en icke rationellt och vetenskapligt grundad tro på att ett 

organisationsrecept är rationellt och vetenskapligt” (Rövik 1992a).  

 

Sammanfattningsvis menar Meyer och Rowan (1977) att det är människors starka tro på 

vetenskap och rationalitet som är grundstenen för det moderna organisationssamhällets 

övertro och som emellertid leder till att symboler eller myter uppkommer.  

 

Rövik (1998) skriver om ett centralt begrepp ur symbolperspektivet vilket är  legitimitet. En 

organisation uppnår legitimitet gentemot omgivningen då de implementerar 

institutionaliserade standarder. Rövik (1998) menar vidare att denna implementering leder till 

konsekvenser internt inom organisationen då det skapar uppfattningar om vilka andra 

organisationer man liknar eller vill likna samt vilka organisationer man anser att man skiljer 

sig ifrån. Rövik (1998) menar med andra ord att implementering av ett populärt recept kan 

förändra organisationens identitet. 

 

Rövik (1998) drar koppling till verktygsperspektivet och menar att man även kan ur 

symbolperspektivet göra antagandet om hur recept uppstår, sprids och möjligen förkastas. 

Skillnaden är att populära recept som fått snabb och stor spridning handlar om mer än att de 

fungerat bra som effektivitetsverktyg. Ur symbolperspektivet menar Rövik (1998) att dessa 

recept blir populära då de förknippas med auktoriteter som exempelvis andra framgångsrika 

företag som man vill efterlikna eller moderna länder som följer och håller sig till rådande 

trender. Detta kallar Rövik (1998, s.36) för social auktorisering av organisationsrecept och 

belyser att de organisationsrecept som inte är socialt auktoriserade har inte lika stor chans att 

bli institutionaliserade standarder.  

 

När ett organisationsrecept av institutionaliseras menar Rövik (1998) att det, till skillnad ur 

verktygsperspektivet, inte nödvändigtvis behöver förlora sina effektiviseringsredskap och 

omedelbart förkastas. Symbolperspektivet har ett mer komplext synsätt och utgår från 

resonemanget om att moderna organisationer är underkastade populära normer, idéer och 

trender som säger att måste befinna sig i ständig utveckling och vara öppen för förändring 

och förnyelse, vilket kommer till uttryck i organisationer och deras implementering av recept. 

Sammanfattningsvis menar Rövik (1998) att ur symbolperspektivet förkastas inte 

organisationsrecept som förlorat i popularitet omedelbart, utan de kan förbättras och förnyas. 
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Dock anses ett recept som meningslöst då det uppfattas som föråldrat. Rövik presenterade 

livscykeln för ett organisationsrecept ur verktygsperspektivet som en linjär utveckling. Från 

symbolperspektivet ses livscykeln istället som en cirkulär utveckling där recept kan förlora i 

popularitet men återkomma senare i modifierad form så att det passar i tiden.  

 

Hur den interna hanteringen av nya organisationsrecept ser ut ur symbolperspektivet skiljs 

även här från verktygsperspektivet. Rövik (1998) belyser att ur symbolperspektivet påverkas 

aktörerna av socialt konstruerade idéer och valet av organisationsformer begränsas av 

normativa påtryckningar. Ur verktygsperspektivet pratade Rövik (1998) om tre förväntningar 

på den interna organisationshanteringen medan ur symbolperspektivet finner han två 

huvudsakliga resonemang: lösningsframdrivna reformer och lösa kopplingar.  

 

Lösningsframdrivna reformer - Detta resonemang ur symbolperspektivet betonar att någon i 

organisationen blir uppmärksam på ett populärt recept, en lösning innan organisationen 

upplever att den har ett lokalt problem som måste lösas. Här kommer Röviks (1998) 

beskrivning om “paket” som kommer utifrån, där ett paket erbjuder ett tidstypiskt problem 

med tillhörande lösning.  

 

Lösa kopplingar - Här beskrivs ett resonemang av att organisationer adopterar recept som 

inte används för att koordinera interna aktiviteter. Det finns lösa kopplingar mellan recept 

(idévärlden) och faktiska aktiviteter (praxisvärlden) som kan förklaras med att 

institutionaliserade recept inte enbart väljs för internt effektiviseringssyfte utan för att ge 

organisationen en legitim identitet gentemot omgivningen. Olika grupper inom en 

organisation implementerar olika recept från olika externa faktorer där recepten ofta inte ses 

tillsammans utan förblir löst kopplade i organisationen.  

2.2.3 Motiveringsfasen 

Innan ett administrativt recept reser in i organisationen och en adoptering sker, menar Rövik 

(2000) att det måste gå igenom två efterföljande faser. Den första är motiveringsfasen, vilket 

kan sammanfattas som en barriär som receptet måste bryta sig igenom för att adopteras av 

organisationen. Det är under denna fas som organisationen blir uppmärksam på ett recept och 

sedan beslutar om en implementering ska ske. Rövik (2000) menar för att motiveringsfasen 

ska vara framgångsrik måste det valda receptet på något sätt exponeras för någon i 
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organisationen som sedan uppmärksammar receptet för resterande. När detta har skett måste 

organisationen skapa en förståelse för receptet i fråga och hur det kan adopteras för att 

matcha organisationens problem. Till sist tar organisationen ett beslut om huruvida receptet 

är av relevans eller inte (Röbik, 2000). 

2.2.3.1 Motivering enligt verktygsperspektivet 

Som nämnt tidigare motiveras organisationer att anamma ett recept som lösning till ett 

rådande väldefinierat problem, vi kommer ofta återkomma till det väldefinierade problemet 

som “kundnöjdhet” eller “kvalitet”. Anledningen till ett problembetingat sökande kan bero på 

att de lösningar som redan testats inte fungerat så som organisationen förutspått. 

Verktygsperspektivet menar även att organisationer motiveras ungefär samtidigt under en 

specifik period och adopterar därefter samma recept, det recept som ansetts mest populärt och 

effektivt. Detta kan förtydligas i att vissa problem dominerar och är allmänna för många 

organisationer och därav adopteras samma recept. Ytterligare en anledning till varför 

organisationer är mottagliga för samma recept, menar verktygsperspektivet, beror på att de 

rådande och framträdande recepten nödvändigtvis inte löser problem, utan är allmänt kända 

för att bidra till ”bra organisering”. Därav ökningen i popularitet (Rövik, 1998). 

2.2.3.2 Motivering enligt symbolperspektivet 

När organisationer relaterar till rådande tidstypiska problemdefinitionerna och anser dessa 

som bra beskrivningar på deras organisatoriska situation, motiveras de till att adoptera 

receptet. Enligt symbolperspektivet finns det tre bakomliggande faktorer till varför 

organisationer motiveras till att adoptera ett recept. Den första faktorn innebär att receptet 

medför en generaliserad version av organisationers komplexa utformning, som oftast annars 

kan missuppfattas av dess medlemmar. Ett annat förhållande är att organisationer oftast 

uppfattar att alla organisationer har samma typ av problem, därför accepteras och adopteras 

samma recept. De menar att om receptet var verkande för en annan organisation, gäller 

samma sak för dem. Då problemen och lösningarna som recepten erbjuder i form av paket 

oftast presenteras som vetenskapliga och objektiva, ökar organisationernas acceptans 

gentemot recepten, vilket är den tredje och sista bakomliggande faktorn till organisationers 

receptmotivering (Rövik, 1998). 
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2.2.4 Introduktionsfasen 

Förutom motiveringsfasen finns även den så kallade införande- eller introduktionsfasen som 

beskriver ett recepts inresa i en organisation. I denna fas försöker en organisation anpassa 

receptet till sin egen verksamhet och sedan börja använda den till skillnad från 

motiveringsfasen där organisationen först måste få förståelse för receptet innan en faktisk 

implementering sker. Rövik (2000) menar att i introduktionsfasen så anpassas receptet till de 

lokala traditioner, rutiner och insikter inom organisationen vilket leder till att inte bara det 

ursprungliga receptet ändrar form utan även organisationen.  

 

Parsons (1956) belyser hur viktigt det är att en organisation anpassar sig till aktuella trender 

som anses vara mest effektiva för att en organisation ska skapa legitimitet. Det är enligt 

Parsons (1956, s.63) ett sätt att signalera till omgivningen att man som organisation anknyter 

sig till rådande populära normer och värderingar för att sedan framstå som legitima. Rövik 

(2000) förtydligar detta genom ett utifrån och in-perspektiv vilket innebär att det inte enbart 

handlar om att organisationer ska framstå som legitima utåt genom adoptering av populära 

recept som ger dem legitimitet, utan dessa recept måste vara legitima från början innan de 

implementeras av en organisation.  

2.2.5 Implementeringsfasen 

Då en organisation adopterat ett recept, sker en implementering av receptet, vilket innebär att 

det granskas och anpassas för att passa organisationen. Översättningsteorin menar att när en 

adoptering och implementering av receptet skett, tar det inte lång tid innan det får spridning 

och genomsyrar hela organisationen. Översättningsteorin syftar till att receptet formas och 

justeras efter organisationens rådande kultur. Enligt översättningsteorin finns det fyra olika 

typer av översättningar en organisation kan nyttja (Rövik, 1998). 

  

Delvis imitation – För att en organisation ska framstå som rationell i dess val av recept 

anammas enbart vissa delar av det och därmed inte hela. Ytterligare en anledning till delvis 

imitation är receptets otydliga eller generella beskrivning, vilket försvårar översättningen för 

organisationen (Rövik, 1998). 

  

Konkretisering – Denna typ innebär att ett recept måste förtydligas och specificeras för att 

hela organisationen ska förstå det, kunna implementera det och inkludera receptet i den 
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vardagliga rutinen. De flesta recept ses som otydliga och generella när de först 

uppmärksammats och måste därefter tydliggöras för att kunna anpassas (Rövik, 1998). 

  

Kombination – Här översätts administrativa recept genom kombination vilket kan förtydligas 

i att organisationer sammankopplar vissa delar av olika recept som de uppmärksammat sig 

på. Denna kombinationsform är således väldigt löst ihopkopplat vilket innebär att de enskilda 

recepten fortfarande uttrycks som självständiga delar (Rövik, 1998). 

  

Omsmältning – Organisationer översätter recept på så vis att de implementerar delar från 

olika recept och skapar ett helt nytt, modifierat recept som är speciellt anpassat. Till skillnad 

från kombinationsöversättningen, är det nya receptet färdigarbetat efter en lång process av 

flera olika kombinationsfaser (Rövik, 1998).  

2.3 Total Quality Management 

Enligt Kjell Arne Rövik (2000, s.53) har Total Quality Management blivit västvärldens mest 

populära reform. Denna reform nådde västvärlden på 1980-talet och härstammar från Japan 

där de japanska produkterna konkurrerade ut branscher i Europa och USA när det kom till 

kvalitet (Rövik, 2000).  

 

Total Quality Management (TQM) har blivit definierat som en filosofi och ett vägledande 

grundbegrepp som sammanväver fundamentala managementtekniker, förbättringsåtgärder 

och verktyg i syfte att kunna analysera över system som ämnar kontinuerligt stärka en 

organisation (Abdullah, 2010, s. 6). Hasselbladh och Kallinikos (2002) redogör om TQM 

som ett gemensamt begrepp som innehåller samhällets förändringsprocesser och kallar denna 

process för managementrörelsen. Oakland (2003) menar att TQM är ett synsätt som 

inkluderar hela organisationens delar för att greppa händelseförloppet på individnivå. Vidare 

utvecklar och bekräftas detta av Escrig (2004 s.613), att TQM berör hela organisationen och 

genom social mobilisering av samtliga individer, ledning och genom sammanhållning. Detta 

innebär att organisationer som adopterat TQM som recept sprider kvalitetsbegreppet som ett 

objektivt väldefinierat problem som genomsyrar alla led i organisationen. Rövik (2000) 

tydliggör således TQM som ett populärt organisationsrecept med stor spridningsförmåga 

genom att förklara TQM som en institutionaliserad superstandard. Det som är unikt för en 

institutionaliserad superstandard är att dessa på ett snabbt och enkelt sätt etablerar sig i många 
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olika organisationer eftersom de inte är beroende av branschens geografiska placering (Rövik 

2000 s.23). Dock menar Rövik (2000, s.22-23) att nackdelen med superstandarder är att de 

har kort varaktighet vilket innebär att dess popularitet avtar efter ett tag och nya standarder 

tar plats istället. 

 

Inom TQM är kunden ett centralt begrepp och omfattande ideal för organisationens styrning. 

Hasselbladh och Kallinikos (2002) redogör för ytterligare ett centralt begrepp vilket är 

ständiga förbättringar vilket är ett tolkningsbart begrepp som ger organisationen möjlighet att 

själva utforma deras teknik och styrning.  

 

För att lättare förstå TQM och vilka processer det berör har Samson & Terziovski (1999, s. 

393-394) låtit dela upp TQM i olika beståndsdelar. Här är det viktigt att notera att TQM ses 

som ett helhetspaket och vikten av respektive moment i förhållande till de andra är svårmätt.  

Nedan följer Samson & Terziovskis (1999) tidigarenämnda beståndsdelar.  

 

❖   Leadership / Ledarskap 

❖   Management of people / Förvaltning av människor 

❖   Customer Focus / Kundorienterat fokus 

❖   Use of Innovation and Analysis / Innovationsanvändning och Analys 

❖   Process improvement / Processförbättring 

❖   Strategic and Quality Planning / Strategisk- och kvalitetsplanering 
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Dessa begrepp har författarna utifrån nämnda artiklar och studerande av delar i ISO-

handböcker kunnat konstatera är vanligt förekommande begrepp vid just diskussion av 

effektivitetsåtgärder. Enligt Oakland (2003) definierades grundpelare till TQM enligt 

modellen nedan (modell 3.01) där planering, processer och människor är grundläggande 

faktorer för vad som slutligen kallas performance, som även det är ett effektivitetsbegrepp. 

 

 

Modell 3.01 

 

Som sammanfattat av Zhang et al. (2000) definieras dimensionerna av TQM som: 

❖   Ledarskap 

❖   Leverentörkvalitetsstyrning 

❖   Visions- och planeringspåståenden 

❖   Utvärdering 

❖   Processkontroll och förbättring 

❖   Produktutveckling;  

❖   Kvalitetssytemsåtgärder 

❖   Medarbetardeltagande 

❖   Erkännande & belöning 

❖   Utbildning 

❖   Kundorienterad verksamhet 
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Många forskare eller frontfigurer inom management, som synes ovan, resonerar olika kring 

hur TQM definieras. TQM ser ut att vara ett fält där tillägg och ändringar sker kontinuerligt i 

tiden men ändå ett eftersträvat styrsystem för moderna organisationer. TQM är idag den 

grundsten som utgör filosofin bakom organisationers val av arbetsrutiner eller metoder, så 

kallade standarder, med kvalitet som huvudbegrepp. Standarderna som undersöks är tydligt 

en del av receptet TQM då terminologin överensstämmer och syftet är att 

Bemanningsföretaget X som applicerar standarden skall få ett väldokumenterat och prövat 

kvalitetsledningssystem. Utan kvalitet som ett objektivt väldefinierat problem är det svårt för 

TQM att accepteras och spridas. TQM’s framgång kan då alltså härledas till de 

institutionaliserade tankarna kring management som ett rationellt vetenskapligt fält med 

objektiva väldefinierade problemlösningar. Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att ha 

viss insyn i TQM som filosofi, eller om man vill kalla det för vetenskap, för att förstå vad 

resonemangen som följer i kapitlet rörande ISO grundar sig i och härstammar ifrån. 

2.4 Teoretisk referensram 

Denna studie utgår ifrån ledningspersonal samt operativa medarbetare på ett 

bemanningsföretag. Den teoretiska referensramen grundar sig i den institutionella teorin samt 

Röviks administrativa recept som inkluderar verktygsperspektivet och symbolperspektivet. 

Detta används som verktyg för att senare kunna analysera hur och varför det studerade 

objektet, ett bemanningsföretag, inför kvalitetssäkringssystem, mer specifikt, ISO-standarder. 

Teorin kommer dessutom användas för att analysera hur medarbetarna på 

bemanningsföretaget uppfattar dessa kvalitetsstandarder och vidare uppfattar och definierar 

det institutionaliserade begreppet kvalitet. Vidare kommer studiens författare analysera med 

hjälp av teorin varför en implementation av ISO-standarderna har skett i bemanningsföretaget 

samt hur den kommuniceras ut till medarbetarna.  

 

Byggstenen i den teoretiska referensramen är den institutionella teorin som förklarar hur 

organisationer inom samma bransch efterliknar varandra, det vill säga, isomorfas. Detta kan 

tydliggöra varför bemanningsföretaget valt att implementera ISO-standarder samt fördjupa 

sig i institutionaliserade begrepp som kvalitet och hur det genomsyrar bemanningsföretaget.  

 

ISO-standarder kan även analysera och förklaras utifrån Röviks administrativa recept vilka 

har sina rötter i institutionaliserade normer. Löskoppling som beskrivs som del i den ny 
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institutionella teorin utgör en del av den teoretiska referensramen då den är ett analysredskap 

till hur en löskoppling har skett med det implementerade receptet, med andra ord, ISO-

standarderna. Detta kan hjälpa förklara och analysera varför bemanningsföretaget valt de 

ISO-standarderna de har samt hur medarbetarna uppfattar dessa. Teorin som behandlar 

löskoppling ger studiens författare en bild av bemanningsföretagets identitet genom dess 

handlingar och aktiviteter. 

 

Då den administrativa reformen TQM handlar om kvalitetsstyrning utgör den en del av den 

teoretiska referensramen. Då författarna ser ISO-certifiering utifrån ett TQM-perspektiv ingår 

denna reform i den teoretiska referensramen som sedan ska strukturera empirin och analysen.  
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3. Metod 
I det tredje avsnittet presenteras undersökningens tillvägagångssätt vid datainsamling samt 

valet av forskningsdesign. Ytterligare kommer en diskussion med kritik presenteras gällande 

valet av den metod som tillämpats. 

3.1 Metodologi 

Enligt Denscombe (2016) bör en forskare välja en metod som är bäst lämpad för den studie 

som ska utföras. Författarna har valt ett rekryterings- och bemanningsföretag som 

studieobjekt som de kallar för Bemanningsföretaget X. Utgångspunkten till studien och fallet 

var att kartlägga hur och varför Bemanningsföretag X inför ISO-kvalitetsstandarder, samt hur 

medarbetare uppfattar dessa standarder. Detta är en kvalitativ fallstudie där forskarna har valt 

att intervjua tre kvalitetschefer samt tre operativt anställda på Bemanningsföretaget X.  

 

Intervjuerna pågick under en femveckorsperiod under april- och maj-månad. Innan varje 

intervju informerades respondenterna om Bryman & Bells (2011) fyra etiska principer som 

står listade nedan: 

  

●   Informationskravet som innebär att respondenterna informerades om studiens syfte 

samt att deras deltagande är frivilligt. 

●   Samtyckeskravet som innebär att respondenterna gav samtycke till sitt deltagande 

samt samtycke till inspelning av intervjun. 

●   Konfidentialkravet som innebär att respondenternas personuppgifter har behandlats 

med största sekretess vilket innebär att utan samtycke till offentlig publikation bör 

inga obehöriga kunna ta del av dem. 

●   Nyttjandekravet som innebär att den information respondenterna har tillfört till 

studien har enbart använts i studiens syfte. 

  

Intervjuerna var olika långa utifrån samtalstakt och eventuella följdfrågor där den längsta 

pågick i 38 minuter och den kortaste 18 minuter inklusive kort information om intervjuns 

tillvägagångssätt och information om ämnet innan intervjun påbörjades. 
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Studiens författare beslutade inte i förväg hur många intervjuer som krävdes utan ämnade 

fortsätta intervjua tills mönster i respondenternas svar kunnat identifieras utifrån given teori, 

vilket var möjligt efter totalt sex intervjuer. Författarna har utgått ifrån personliga intervjuer 

för att det är lättare att kontrollera och styra en intervju om de är fysiskt närvarande 

(Denscombe, 2016). Utifrån intervjuerna har data samlats in, transkriberats och vidare 

analyserats mot den befintliga teoretiska referensramen och jämförts mot de studieobjekt som 

i uppsatsen dokumenteras som ISO och TQM (se kapitel 4). Förutom den kvalitativa delen i 

form av fysiska intervjuer bygger studien främst på primärdata samt sekundärdata i form av 

litteratur vilket är den centrala byggstenen för det studieområde som behandlas. Primärdata är 

de kvalitativa intervjuerna som författarna haft med medarbetarna på bemanningsföretaget.  

 

Anledningen till varför litteratur i form av sekundärdata är relevant för studien beror på att 

författarna vill visa att delar av det valda studieobjektet redan finns behandlat eller till och 

med är löst för att stärka sitt egna resultat. Sekundärdata är även vitalt för författarna då de 

söker efter variabler som visat sig viktiga vid liknande undersökningar som gjorts tidigare. 

Det sekundärdata i form av litteratur författarna har utgått ifrån kommer från välkända 

organisationsforskare och deras teorier om hur man behandlar institutionalisering, 

kvalitetssäkringssystem och kvalitet i bemanningsföretag. Författarna har främst utgått ifrån 

Meyer och Rowans artikel från 1977 som handlar om institutionaliserade organisationer och 

den institutionella teorin. Denna institutionella teori har författarna styrkt med hjälp av 

forskarna DiMaggio & Powell. Den största sekundärkällan har dock varit Kjell Arne Röviks 

bok om moderna organisationer där kan beskriver administrativa recept. Anledningen till 

varför författarna ansett Röviks teorier som den största primärkällan beror på att han har 

undersökt hur modeller av organisation, ledarskap och konvertering sprids globalt och 

tillämpas på offentliga organisationer. Dessa modeller och teorier har varit till stor hjälp för 

studien. Förutom litteratur, menar Bryman & Bell (2011) att en studie innefattar en mer 

fördjupad undersökning i form av vetenskapliga artiklar, böcker samt tidskrifter. Utöver 

tidigare nämnda har studiens författare fått möjligheten att studera Bemanningsföretaget X:s 

ISO-handböcker, vilka införskaffas med unika licenser kopplade till företaget och därför 

önskar Bemanningsföretaget X att dessa inte publiceras i denna studie. (Licenser till 

handböckerna utfärdas i Sverige genom Swedish institute of Standardisation) 
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3.2 Kvalitativ fallstudie 

Detta är en kvalitativ fallstudie som enligt Bryman & Bell (2011) är en detaljerad och 

ingående studie av ett enda fall. Vid tillämpning av en fallstudie kan antingen ett induktivt 

eller ett deduktivt tillvägagångssätt tillämpas. Denna studie utgår från en deduktiv ansats 

vilket enligt Bryman & Bell (2011, s.31) representerar förhållandet mellan teori och praktiskt 

utförande. Studiens författare valde att praktiskt undersöka ett bemanning- och 

rekryteringsföretag, Bemanningsföretag X, där ett flertal djupgående intervjuer ägde rum på 

företagets egna kontor i Stockholm, med hänsyn till intervjupersonernas preferens och 

önskemål. Alla intervjuer utgick från en intervjuguide som finns bifogad som Bilaga 1 och 

Bilaga 2.  

 

Utifrån den teori studiens författare har samlat in, fastställer författarna ett syfte som ska 

undersökas genom en empirisk granskning (Bryman & Bell, 2011, s.31). Utifrån det 

deduktiva tillvägagångssättet har forskarna utfört en empirisk analys i kapitel 4 och kapitel 5. 

Studiens författare valde en kombination av strukturerade- och ostrukturerade intervjuer och 

därmed har datainsamlingen skett i enlighet med semistrukturerade intervjuer. Valet grundar 

sig i fördelarna för respektive intervjumetod där strukturerade intervjuer underlättar för 

författarna då de ska kvantifiera och ordna resultaten. Ryen (2004) menar att ostrukturerade 

intervjuer oftast tar längre tid att utföra och resultaten blir svåranalyserad på grund av 

struktursaknad. Dock ger en sådan intervjumetod utrymme för diskussion och dialog. 

  

Innan utförandet av fallstudien var det av högsta grad viktigt att göra en tydlig avgränsning 

för att senare kunna belysa samspelet mellan de element som var karakteristiska för 

situationen i fråga, vilket studiens författare har gjort genom att avgränsa intervjufrågorna till 

två specifika kvalitetsstandarder; ISO 9001 och ISO 14001. Dessa kvalitetsstandarder ingår 

även i den administrativa reform, eller de “recept” som författarna anger som Total Quality 

Management eller TQM. Vidare har det interna urvalet inom det studerade företaget som 

tidigare sagt avgränsats till två olika målgrupper där den ena målgruppen tillhör ledningsnivå 

och är insatta och/eller delaktiga i implementeringen av kvalitetssäkringssystem och- 

standarder medan den andra målgruppen saknar den typen av information. Detta för att 

författarna ska få en kännedom kring hur väl dessa standarder uppfattas och upplevs i 

bolagets olika led. 
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3.3 Transkribering 

Samtliga intervjuer är transkriberade och transkriberingen skedde inom de närmaste fem 

timmarna efter det att intervjun ägde rum. Transkriberingen är gjord utifrån inspelningar från 

intervjuerna och har formulerats ordagrant utifrån innehållet, därav har även fyllnadsord 

inkluderats. Detta för att inget innehåll skall ha undanhållits och intervjun kunna upplevas av 

eventuella läsare i enlighet med ordinarie intervjutillfälle i största möjliga mån. 

Transkriberingen från samtliga sex intervjuer med kvalitetschefer och operativ personal finns 

och kan ges ut efter förfrågan. Tillhanda finns sammanfattade bilagor från samtliga intervjuer 

i Bilaga 3. 

3.4 Metoddiskussion 

Författarna har upplevt att de fått bristande information kring ämnet hos intervjuobjekten från 

den operativa personalen där intervjuerna, mitt under sessionen, behövts avbrytas då 

förklaring kring ISO och kvalitetssystem presenterats. Dock har författarna medvetet valt att 

inte informera intervjuobjekten djupgående i ämnet i förväg för att kunna ta reda på vilken 

inställning intervjuobjekten haft innan intervjutillfället samt för att härleda vilka förkunskaper 

som funnits. Detta för att sedan kunna ta ställning i diskussionen till hur och varför 

respondenterna resonerar som de gör kring ämnet. Efter den tredje och sista intervjun med 

den operativa personalen insåg studiens författare att de inte fick sina intervjufrågor 

besvarade som de hade önskat, vilket ledde till besvikelse. Därefter kom författarna i 

underfund att svaren var av större intresse och styrde därför om frågeställningarna och syftet. 

Författarnas ursprungliga fokus och syfte var mer i linje med att förstå hur kvalitetsstyrningen 

praktiskt ser ut samt motivationsfasen för omnämnda certifikat samt varför de var så populära 

i ett bemanningsföretag. Istället har syftet skiftats till hur det uppfattas internt samt hur och 

varför de implementeras. 

  

Studien går inte att generalisera, det vill säga tillför inte mätbar data från ett stort urval 

(Eggeby & Söderberg, 1999) utan tvärtom har studiens författare sökt att samla information 

som kunde bidra till en djupare förståelse i ämnet. Däremot anser studiens författare att 

studien går att överföras, det vill säga, går att utföras på ett liknande företaget inom samma 

bransch som är ISO-certifierat.  
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4. Empiri / Institutionaliserade organisationsrecept  
I nedanstående kapitel har författarna valt ISO-standarden som studieobjekt på 

bemanningsföretaget. Läsaren får genomgående en förståelse av vad en ISO-certifiering 

innebär utifrån författarnas iakttagelser under intervjuerna.  

4.1 ISO Certifiering 

ISO står för International Organization for Standardization och är en samling av standarder 

som består av bland annat krav för kvalitetsledningssystem som företag kan välja att 

implementera. ISO ses som världens största utvecklare och utgivare av internationella 

standarder vilket bidrar till varför deras standarder anses som väl beprövade lösningar och 

därav bidrar till organisationers legitimitet. Standarderna utformas av ISO men i Sverige 

utfärdas de av Swedish Standards Institute, förkortat SIS (SIS u.å.). En av standarderna som 

författarna har som studieobjekt är ISO 9001 som är ett kvalitetscertifikat som går under 

serien ISO 9000. Serien ISO 9000 är standarder specifikt för kvalitetsledningsområdet där 

9001 är den enda standard som organisationer kan certifieras i (ISO u.å.). Vanligt 

förekommande inom tjänstesektorn och inte minst inom rekryterings- och 

bemanningsbranschen finns även ISO 14001 som är en miljökvalitetsstandard och ett -

certifikat under serien ISO 14000 (ISO u.å.). Vidare skall dessa två certifikats standarder vara 

kompatibla att adaptera tillsammans (SIS u.å.). Bozena et. al (2003) menar till och med att 

dessa skapats i syfte att vara kompatibla med varandra. 

 

ISO-standarden har utvecklats, för att vilket företag som helst, ska kunna använda dessa för 

att förbättra sin kvalitetsprocess (Borg, 1996). Bowin (2002) förklarar att ISO 9001 är ett 

kvalitetsledningssystem, bestående av planering, processer, resurser samt dokumentation som 

är utformat för att företag ska uppnå så kallade kvalitetsmål samt fungera som ett styrmedel 

för förbättring av produkter och tjänster efter kundens krav och behov. Likt Bowin menar 

Reid (2015) att företag inte existerar utan sina kunder och därför är syftet med ISO att 

tillfredsställa och tjäna sina kunder. Han anser att kunderna är avsevärt betydelsefullare för 

företaget än både ledning och arbetare och det är ämnet ”kunder” som ISO 9001:2015 

behandlar i högsta grad  (Reid, 2015). Kundorienteringen som uttrycks i enlighet med 

filosofin från TQM som högsta prioritet speglas i hur många delar av ISO som är utformade. 
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ISO-organisationen ämnar bilda en bro mellan den privata och den offentliga sektorn då den 

påstår sig vara fristående och är inte en statligt ägd organisation (ISO, 2012). Utöver detta 

utformas exempelvis mått för industriella standarder såsom ISO-Containern, eller som 

ljuskänslighetkorrigering vid fotografering (Borg, 1996). 

 

SIS (2015) hävdar att standarder får världen att fungera. De organisationer som har 

implementerat ISO, det vill säga dess medlemmar, delas in i två olika delar. Den ena delen 

består av ett institut på regeringsuppdrag eller som en del av den statliga strukturen. I den 

andra delen tillhör medlemmarna den privata sektorn och består av exempelvis 

branschorganisationer och fristående företag. Dessa två delar arbetar inte separat, utan 

tillsammans formar de standarder för arbetssätt som kan implementeras av dels den offentliga 

och den privata sektorn (ISO, 2012). I standard- och certifikathandboken för ISO 9001 och 

ISO 14001 är det kommunicerat att deras standarder är baserade på dokumenterad kunskap 

och utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle (SIS, 2015 s.2). 

Detta implicerar att objektiv kunskap går att nå och objektivt rationellt framtagna effektiva 

lösningar kan presenteras vilket i enlighet med författarnas samt studiens perspektiv lyfter 

som obligatoriska grundpelare för att uppnå den legitimitet som krävs för spridningen av 

standarden. Detta förklarar också hur utifrån dagens krav på väl förankrade och populära 

standarder tillfredsställs i ISO-standarden. 

4.2.1 ISO 9001:2015 

ISO 9001:2015 kan beskrivas som en standard som företag använder sig av när de inför ett 

ledningssystem för deras kvalitetsprocesser där kraven ställs på specifikt ledningssystemet 

och inte på produkterna eller tjänsterna. Standarden fokuserar på företagets kunder och 

beskriver hur de ständigt förbättrar, justerar och utvecklar organisationen för att möta 

kundernas krav, behov samt förväntningar (SIS, u.å.b). 

 

Innan SIS (u.å.b) definierade en standard som lösning på ofta återkommande problem, fanns 

det inget tydligt och utbytbart mellan områdena. Detta var ett resultat av att en standard 

utvecklades självständigt från början och medförde en nivåökning på byråkratin, som till slut 

medförde i att strukturnivåer blev för höga (Wilson & Cambell, 2016). Därav SIS:s (u.å.b) 

definition av en standard. Ett ISO 9001 system underlättar för ett företag på så vis att hela 

företaget involveras i processen samt bidrar implementeringen till en förbättring av 
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affärsverksamheten. Hela företaget lär sig hanterar, rekognosera samt förbättra eventuella 

risker. ISO 9001 hjälper företag att långsiktigt bli effektivare gällande beslut om pengar 

vilket medför en minskning av svinn och avfall. Förutom dessa aspekter har ISO 9001 en 

intern påverkan då hela organisationen engageras, vilket leder till ett internt peppande som får 

företaget att framstå som attraktivt utåt (SIS, u.å.c). 

4.2.2 Varför används ISO 9001? 

Inom flera fält har det blivit en självklarhet för företag att vara ISO-certifierade då det anses 

vara ett bevis på att företag tillämpar och håller sig till rådande regler och lagar som gäller för 

dem, samt att de påvisar för både deras befintliga samt nya kunder att de håller en hög 

kvalitet på deras leverans.  

 

Bowin (2002) menar att i och med att organisationer har ett kvalitetssäkringssystem, som 

ISO, höjer detta organisationens trovärdighet och pålitlighet vilket resulterar i att företag ses 

som attraktiva på marknaden och gentemot kunder. Organisationen tvingas, utifrån 

leverantörer och myndigheter samt kunder, implementera ISO-standarder för att öka sina 

möjligheter till affärer. Bowin (2002) redogör att system som detta underlättar för företag att 

fokusera på satta mål utefter kundens önskemål. 

 

Enligt Hsien- Tsung, Enke och Wiebe (2004) är det ytterst vitalt att företag förstår vikten av 

införande av ett ISO 9001-system. Ett kvalitetsledningssystem ger företag möjligheten att bli 

certifierade vilket enligt Bowin (2002) medför konkurrenskraft med större företag. Det finns 

flera, som nämns i texten ovan, framgångsrika/uppmärksammade fältspecifika forskare som 

hävdar att införandet av ISO objektivt sett är vitalt för verksamheten. Att flertalet 

argumenterar i samma termer och vidare anser sig rationellt bekräfta ISO som viktigt ökar 

legitimitetsetsfaktorn i begreppet och är starkt bidragande till dess popularitet och vidare 

försvårar ifrågasättandet av certifikatet gentemot de som ser det utifrån ett 

verktygsperspektiv. 
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4.2.3 Vem kan använda ISO 9001? 

Alla företag som har ett ledningssystem samt vilja, tid och pengar för en potentiell 

adoptering, menar SIS (2015), lämpar sig för ISO 9001-systemet. Vidare menar SIS (2015) 

att det lämpar sig bäst för de som har som mål att förbättra sin verksamhet i stort. De företag 

som hängivet genomför ett kvalitetssystem genom att lägga ner energi, tid och pengar är de 

företag som får bäst resultat av en implementering av ISO 9001 (SIS, 2015). Detta är en 

generaliserbar beskrivning av en genomgående administrativ reform och standard som 

påverkar verksamheten och som kan vara svår att greppa helheten av. Dock är den genom 

dess generaliserbara natur samtidigt tillämpningsbar på samtliga tjänsteföretag vilket kan 

diskuteras vidare huruvida en sådan modell kan uppfylla den, enligt ett rationellt perspektiv, 

effektivaste lösningen för en verksamhet gällande “kvalitet”. 

4.2.4 När ska ISO 9001 användas? 

Implementering av ett ledningssystem för kvalitet, som ISO 9001, bör vara välplanerat och 

strategiskt (Bowin, 2002). Alla företag har särskilda, personliga delmål, önskemål, produkter, 

tjänster, processer samt variation i storlek och struktur och dessa aspekter, är enligt SIS, 

påverkande faktorer vid en utformning och adoptering av ISO 9001 (SIS, 2015). 

 

Bowin (2002) förklarar att grunden inför uppbyggandet av ett kvalitetssäkringssystem är 

specifikt för varje enskilt företag då alla redan har ett bestämt system att bedriva dess 

verksamhet på. Detta resulterar i att alla företag inte behöver implementera alla delar av 

exempelvis ISO 9001, då många krav redan kan vara uppfyllda i standarden från tidigare 

(Bowin, 2002). Anpassningsgraden kan förklara standardens framgångsrika spridning då den 

är applicerbar inom flera områden för flera olika typer av företag, vilket gör att nästan alla 

branscher kan idag ställa kravet på att deras leverantörer ska vara ISO-certifierade. Detta blir 

en informell tvingande isomorfism på bolagen som nu, för att anses seriösa, behöver hävda 

sin kvalitet genom att implementera ett standardiserat ledningssystem. 

4.4.5 ISO 14001:2015 

ISO 14001 definierar krav för styrningssystem utifrån ett miljöperspektiv och är ämnad att 

förbättra en organisations miljöprestationer. Organisationer som aspirerar att hantera sina s.k. 

miljömässigt hållbara ansvarstaganden kan då enligt ISO (u.å.) implementera ISO 14001. SIS 

(u.å) spaltar upp vad de anser vara fördelar enligt följande: hållbar affärsprocess, 
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effektiviserat miljöarbete, minskad resursanvändning av material, minskat avfall, förbättrade 

möjligheter att vinna upphandlingar, stärkt varumärke, ökad trovärdighet för organisationens 

miljöarbete. Standarden skall vara applicerbar på alla organisationsstorlekar och oberoende 

av verksamhetsfokus (ISO u.å.) 

 

Det finns forskning som pekar på att ISO 14001 i Sverige implementeras för att tydligt visa 

sitt ställningstagande som organisation om ett aktivt arbete för hållbar utveckling (Bozena et 

al. 2003). Men ISO själva menar att arbete med standarden leder till kostnadsreducering samt 

effektivisering av materialhantering som i sin tur skall leda till lönsamhet (u.å.) Bozena et al. 

(2003) menar dock att ett tydligt ställningstagande där du som organisation visar att du värnar 

om miljön främjar public relations och på så vis gynna organisationen till skillnad från ISO 

9000 där implementering vanligen motiveras av interna prestationsmotiv (2003). ISO 14001 

erbjuder ett set med standarder som lösning på ett definierat miljöproblem likt paketlösningen 

ISO 9001. ISO 14001 är inte lika vanligt förekommande som ISO 9001 utan certifierat 324 

000 organisationer, däremot ser man en trend att 14001 erhålls ofta där 9001 redan 

certifierats (SIS u.å.). 

  



 

37 

4.3 De sju ISO-principerna 

De sju ISO-principerna som är explicit angivna i 9000-serien är: kundfokus, ledarskap, 

medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och 

relationshantering. För att ett bolag ska kunna ISO-certifiera sig, måste dessa sju så kallade 

byggstenar, som tillsammans bygger upp ett kvalitetssäkringssystem, implementeras (SIS, 

2015). ISO har själv ingen genomgående förklaring till varje princip, däremot har bland annat 

Wilson & Cambell (2016) kommenterat dessa principer genomgående i deras artikel 

“Developing a knowledge management policy for ISO 9001” som de dessutom har applicerat 

på management. Följande delkapitel behandlar tankar och kommentarer kring principerna 

utifrån främst Wilsons & Cambells artikel (2016).  

4.3.1 Princip 1: Kundfokus 

Syftet med att vara kvalitetscertifierad enligt Wilson & Cambell (2016) är att alltid vara 

tillmötesgående gentemot kunden och kundens krav, förväntningar och önskemål på bolaget. 

I och med en tydlig kommunikation mellan bolag och kund kan bolaget säkerställa att krav, 

förväntningar samt önskemål uppfylls (Abuhav, 2017). Kundfokuset ser ut som fött ur 

och/eller inspirerat av TQM’s kundfokus och i enlighet med de begreppen som receptet talar i 

bidrar till en “effektiv” legitim kundorienterad verksamhet. Genom, enligt standarden, gott 

ledarskap från ledningen i nedanstående punkter kan kraven för kundfokus uppfyllas enligt 

ISO 9001 standarden (SIS, 2015): 

❖   Medvetenhet om möjligheter och risker kring vad som kan påverka produkt- samt 

tjänstekrav. 

❖   Förståelse över befintliga krav samt bestämma hur man ska hantera förbättringsarbetet 

av kundtillfredsställelse. 

❖   Fortsätta bevara befintligt förbättringsarbete kring kundtillfredsställelse. 

Kundfokus som institutionaliserad norm bidrar till att legitimiteten i certifikaten höjs när 

punkten behandlas och argumenteras utifrån. 
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4.3.2 Princip 2: Ledarskap 

Genom att tillämpa målsättningar, processer och resurser för att åstadkomma bolagets 

kvalitetsmål bör en ledare redan innan allt praktiseras, ha full förståelse för vilken väg 

bolaget ska gå (Wilson & Cambell, 2016). Här ses mönster från motiveringsfasen som blir 

framgångsrik först när organisationen skapat sig en förståelse för receptet (Rövik, 2000). 

Detta görs möjligt när ledningen har tydliga riktlinjer och mål som medarbetarna kan tillämpa 

och följa (Wilson & Cambell, 2016). Ledningen och de system som tillämpas har som 

uppdrag att  genomsyra hela bolaget och där kan ISO 9001 ses som utgångspunkt för hur alla 

avdelningar arbetar med kvalitet. Under motiveringsfasen (Rövik, 2000) uppmärksammas en 

individ i organisationen av receptet först men sedan exponerar det vidare genom hela 

organisationen.  

 

Abuhav (2017) skriver att hela ledningen i ett bolag bör vara engagerade vid en 

implementering av ett kvalitetssäkringssystem då det höjer förutsättningarna att det ska 

lyckas. I och med högt engagemang av ledningen blir det enklare för medarbetarna och 

cheferna på andra avdelningar att känna till perspektivet samt förväntningarna från cheferna 

(Abuhav, 2017).  

4.3.3 Princip 3: Medarbetarnas engagemang 

Genom att ständigt utbilda företagets anställda och säkerställa att om kompetens och kunskap 

är tillräckliga kan organisationer uppnå satta mål. Med kompetens menas de anställdas 

förmåga att kunna använda kunskapen de fått genom utbildningarna i praktiken för att uppnå 

företagets mål (Wilson & Cambell, 2016). Denna princip uppfyller grundtanken i 

verktygsperspektivet (Rövik, 1998) där människan kan nå kunskap genom vetenskap och 

rationellt tänkande. I och med ISO-kriterierna har dessa blivit en vetenskap för 

bemanningsföretag då en certifiering medför legitimitet för organisationen vilket kopplas till 

hur pass kapabla de är till att vara effektiva. Organisationer ska hålla sig uppdaterad om 

relevanta recept. Idag ska bemanningsföretag hålla sig uppdaterade om receptet ISO.  
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4.3.4 Princip 4: Processinriktning 

Wilson & Cambell (2016) förklarar att denna princip beskriver kvaliteten av organisationens 

alla olika processer och system för hur organisationen ska förstå dessa samt lyckas med 

införandet av ett fullbordat kvalitetssäkringssystem. En tekniskt lagd organisation kan vara 

överensstämmande med ISO 9001. Enligt SIS (2015) kan företag som använder sig av 

kvalitetssäkringssystem ständigt följa uppsatta krav, tillföra mervärde till de processer 

organisationer använder och därmed åstadkomma effektivitet i sina processer. I och med en 

ISO 9001-certifiering kan organisationer förstå och ständigt uppnå deras krav och mål 

(Wilson & Cambell, 2016). Alltså en fundamental princip i termer av att inte förlora 

legitimitet. Då det antagligen viktigaste begreppet i verktygsperspektivet är att effektivitet 

inte kan bortses om spridning av receptet skall möjliggöras. Likt tidigare nämnda processer är 

de ett återkommande begrepp utifrån TQM-modellen som tagits fram i tidigare kapitel. 

4.3.5 Princip 5: Förbättringar 

Wilson & Cambell, (2016) argumenterar för att organisationer måste vara öppna för intern 

samt extern förändring eftersom det är ytterst viktigt enligt denna princip och det möjliggör 

att organisationer vidhåller sin framgång. De organisationer som strävar efter framgång måste 

ständigt arbeta med att förbättra sina processer samt hela tiden vara tillräckliga för sitt 

kvalitetssäkringssystem. ISO 9001:2015 betonar vikten av att vissa delar måste finnas med 

vid ett potentiellt införande av förbättring där organisationer ska utveckla deras tjänster eller 

produkter i syfte att tillfredsställa behoven. Som Rövik (1998) förklarar är 

verktygsperspektivet präglad av en generell utvecklingsoptimism och tro på förbättring samt 

förändring utifrån vetenskaplig objektiv kunskap. Då verktygsperpektivet är den drivande 

normen kan ett framgångsrikt recept inte ta fäste utan principer liknande denna. 

4.3.6 Princip 6: Faktabaserade beslut 

Innan en organisation tar ett beslut bör det ha genomförts analys och utvärdering av insamlad 

information för att det vara rättvist. Dock kan detta ibland vara komplicerat och kan kräva en 

partisk åsikt. Enligt Wilson & Cambell (2016) får organisationer kunskap efter att 

informationen har bearbetats och präglats av organisationens medlemmars egna åsikter och 

erfarenheter för att matcha organisationen. I tidigare princip förtydligades 

verktygsperspektivets roll som norm i organisationsatmosfären. Fakta och objektiv kunskap 
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är del av de grundpelare som utgör den optimistiska, rationella världsbild som är den 

institutionaliserade organisationsnormen. 

4.3.7 Princip 7: Relationshantering 

Denna princip handlar om att skapa ömsesidig relation med andra partner (Wilson & 

Cambell, 2016). Wilson & Cambell (2016) definierar även aktörer inom organisationen som 

kunskapskällor som beslut av intern policys medan den yttre kunskapen kommer från 

exempelvis organisationens kunder. Denna yttre kunskap som kommer från kunderna kan ses 

utifrån symbolperspektivet och det Rövik (1998) beskriver som “paket”. Kunderna kräver att 

bemanningsföretag är ISO-certifierade och att ISO som recept erbjuder ett problem i form av 

missnöje av kvaliteten och en lösning, vilket är certifieringen. För att kunskap ska anses som 

positiv för organisationen,  menar Wilson & Cambell (2016) att den först måste likställas vart 

och hur den kan tillföra produktiva fördelar. 

4.4 Strävanden efter Certifikat 

Om vi bortser från ISO-utgivarnas och -förespråkarnas anledningar; varför är ISO 9001 och 

14001 ett eftersträvat certifikat? Utifrån symbolperspektivet kan författarna förklara 

spridningen och populariteten utifrån flera aspekter, där varje begrepp kommer med en 

enskild bidragande och förklarande faktor. Då ISO 9001 och även 14001 utgår ifrån TQM 

som är en institutionaliserad superstandard är redan centrala teser i ISO därav 

institutionaliserade normer. ISO 9001 syftar att bidra till effektivitet, ökad kvalitet och att 

generera kundnöjdhet vilket är starka begrepp inom den institutionaliserade normen och 

begrepp som organisationer därav eftersträvar för att stärka sin legitimitet. Certifikaten 

erbjuder vidare ett generaliserat problem med en paketerad generaliserbar lösning som ämnas 

kunna implementeras oavsett vilken bransch eller fält som organisationen har sin verksamhet 

inom. Certifikatet har redan en stor spridning vilket vidare bidrar till legimitetsfaktorn bakom 

det. Organisationen ISO (International Organization of Standardisation) i sigm har även den, 

stor uppmärksamhet i sammanhanget och anses vara erkänd med stora resurser och 

samhällspåverkan. Som Rövik (1998) skriver så har framgångsrika recept enligt 

symbolperspektivet  uppnått legitimitet och spridningskraft på grund av att de har blivit 

meningsbärande symboler för befintliga grundläggande rationalistiska värden i det moderna 

samhället. ISO 9001 och ISO 14001,  mycket riktigt i detta sammanhang förtydligar kvalitet- 

och miljöstyrningsproblem som “löses” utav de standarder som definieras i handböckerna. 
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5. ISO-standarder i Bemanningsföretag X 
Det femte kapitlet är en sammanflätning av författarnas resultat och analys utifrån 

intervjuerna. Författarna valde att analysera resultatet direkt i detta kapitel för att underlätta 

och göra det intressant för läsaren. Kapitlet är uppdelat i tre underrubriker som härstammar 

från intervjumallarna (se Bilaga 1 och Bilaga 2 ). 

5.1 Varför kvalitetsstandarder, varför ISO-standarder?  

Under intervjuerna framkom det att samtliga kvalitetschefer konstaterade att det finns tre 

aspekter rörande implementeringen av  kvalitetssäkringssystem där den första beror på att det 

finns en efterfrågan på hög kvalitet från deras befintliga kunder samt deras potentiella kunder. 

Kvalitetssäkringssystem är enligt samtliga ett bra och enkelt verktyg för att säkerställa att 

bolaget arbetar med både kvalitet och miljö. Detta överensstämmer med både Antonsson et 

al. (2010, s.379) och Tengblad et al. (2016, s.179) definition av kvalitet som de beskriver i sin 

forskning.  

 

Den andra aspekten är ur ett internt perspektiv där det egentligen handlar om att samtliga 

kvalitetschefer ser att kvalitetssäkringssystem är ett bra 

 

”ramverk för att arbeta med förbättringsområden inom organisationen”, 

 

som en av kvalitetscheferna uttryckte sig. Den tredje aspekten handlade om att säkerställa att 

lagar och regler följs. Best Practice, som är en av bolagets åtgärder för kvalitetssäkring, har 

implementerats i syfte att Bemanningsföretag X ska sprida kunskap om bästa möjliga 

processutförande inom bolaget. (Systemet fungerar som en kunskapsbank med lättåtkomlig 

information som revideras och utvecklas löpande. De anställda genomgår utbildningar i att 

använda detta samt även löpande i att uppdatera sig i enlighet med vad Best Practice anger 

vara bästa möjliga utförande i respektive process.) Att samtliga kvalitetschefer har resonerat 

och gett liknande svar kan förklaras genom deras gemensamma profession och att de alla blir 

upplärda på samma sätt. I och med att alla måste följa ISO-standarderna innebär det att 

samtliga har fått samma introduktion och utbildningar i varför Bemanningsföretag X 

använder sig av ISO och hur de bör arbeta med ISO vilket har påverkat hur de anställda ser 
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på- och arbetar med kvalitetsstandarderna detta kan ses som ett resultat av den normativa 

isomorfismen som uppstått (Dimaggio & Powell, 1983, s.152).  

 

Författarna kan konstatera att både ISO 9001, ISO 14001 samt de interna systemen såsom 

Best Practice, kan härledas hos Bemanningsföretag X i ett starkt driv mot att uppfattas som 

legitim organisation, samt förbättra interna arbetsrutiner. I och med att kvalitet är en 

institutionaliserad norm (Meyer & Rowan, 1977, s. 340) kan uppsatsens författare se hur 

definitionen kvalitet har en påverkan på organisationens legitimitet.  

 

Motivationen bakom implementeringen är delvis att säkerställa att kvalitetsrutiner existerar 

men utifrån hur respondenterna svarat beror den primärt på grund av de krav omgivningen 

ställer. Som en av kvalitetscheferna uttrycker sig: 

  

“... vi vill visa på att vi är ett bolag som tar ansvar i frågor om miljö och andra viktiga 

frågor. Både för internt bruk och externt bruk mot kunder och andra parter.” 

  

Bemanningsföretag X har översatt recept som ISO 9001 och ISO 14001. Med en kombination 

av dessa har det skapat ett system för att kvalitetssäkra sina processer och tjänster. 

Huvudargumenten från respondenterna till varför Bemanningsföretag X implementerade just 

ISO 9001 och ISO 14001 berodde på att det finns ett externt intresse som är ISO-certifiering 

samt ett internt intresse som är att alltid leverera företagets tjänster med högsta kvalitet. ISO 

9001 anses av Bemanningsföretag X vara vitalt certifikat för bemanningsbolag för att de ska 

kunna vara med och arbeta mot andra företag med krav på att deras leverantörer är 

certifierade. ISO 9001 är enligt Bemanningsföretag X ytterst viktigt för att de skall kunna 

vara med i upphandlingar samt att större bolag oftast har certifikatet som krav samt för att 

säkerställa att Bemanningsföretag X har ett arbetssätt som anses tillräckligt bra. Detta är ett 

tecken på den tvingande isomorfism som sätter krav på Bemanningsföretag X att 

implementera ISO 9001 för att ens vara med i upphandlingar med mera. Detta argument till 

implementationen av ISO-certifikaten kan också kopplas till begreppet kundorientering som 

härstammar från TQM (Rövik, 2000, s. 54) där Bemanningsföretag X har kunderna i fokus. 

En av de operativt anställda upplever implementeringen av ISO som: 

  

“Mycket för att Bemanningsföretag X vill vara i framkant hela tiden... överlag så jobbar 

Bemanningsföretaget X för att ligga i framkant när det kommer till allt.” 
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Här ser studiens författare återigen en stark koppling till kundorientering. På grund av att 

kunderna kräver ISO-certifikat måste Bemanningsföretag X ”ligga i framkant” om de ska ha 

en chans att överleva på marknaden. Dessutom kan författarna se att Bemanningsföretag X:s 

implementation av ISO 9001 är en adoption av ett framgångsrikt recept, vilket utifrån 

symbolperspektivet har adopterats för att även uppnå legitimitet (Rövik, 1998). 

  

Kvalitetscheferna menar på att implementeringen av ISO 14001 delar samma syfte som 

implementeringen av ISO 9001, men också att Bemanningsföretag X vill visa på att de är ett 

företag som tar ansvar i övriga frågor som behandlar miljö. Både för internt bruk och externt 

bruk mot kunder och andra parter vilket återigen handlar om kundorientering (Rövik, 2000, s. 

54) och strävan mot att vara en legitim organisation. Kvalitetscheferna enas om att sedan 

implementeringen av ISO 14001 arbetar företaget på ett annorlunda sätt gällande 

miljöaspekter samt att de har målsättningar på bland annat hur mycket papper som får göras 

av med samt att bolaget har ansvariga personer som jobbar med miljö- och hållbarhetsfrågor 

och följer upp det på daglig basis. Även när bolaget köper in bilar måste det alltid spegla mot 

deras miljömål som är satta utifrån ISO 14001 standarden. Sedan implementeringen av ISO 

14001 har bolaget även infört att servera enbart vegetariska frukostar.  

 

Kvalitetscheferna menar på att bolaget implementerat ISO 14001 delvis på grund av rådande 

samhällstrender, vilket miljö och hållbarhet är i dagsläget. Detta ser författarna som mönster i 

symbolperspektivet som Rövik (1998) beskriver. Kvalitetscheferna förklarar att för att vara 

ett ledande bolag är det viktigt att hänga med och där spelar småsaker, som att varje 

rum/lokal på bolaget har lampor som tänds- och släcks automatiskt, stor roll. Återigen 

tydliggörs kundorientering då alla de interna åtgärderna som Bemanningsföretaget X har 

infört beror på implementeringen av ISO 14001. I och med att de kriterier som går under ISO 

14001 återspeglar Bemanningsföretaget X:s egna kriterier och kontroller kan författarna 

förklara detta genom tvingande isomorfism då kriterierna delvis återspeglar varandra på 

grund av ISO-standarden som råder i bolaget och delvis från samhällets förväntningar som i 

detta fall gäller miljöfrågor och miljöhantering (Dimaggio & Powell, 1983, s.150). Allt fler 

kunder och andra ledande leverantörer kräver även ISO 14001. 
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5.2 Hur uppfattas ISO internt av Bemanningsföretag X?  

Kvalitetscheferna på Bemanningsföretag X förmedlar under intervjuerna att det finns tydligt 

formulerade visioner och mål för kvalitetssäkringen vilket framgår tydligt i företagets 

gemensamma och privata kvalitetspolicy. Detta ses inte som en kvalitetsindikator- eller 

kontroll som är lagstyrd utan snarare som att Bemanningsföretag X beslutar själva om de ska 

använda sig av kvalitetsstandarderna och hur. Med andra ord kan detta ses som både 

tvingande isomorfism och normativ isomorfism. Tvingande genom förväntningar från 

samhället och normativ i form av att Bemanningsföretaget använder sig av samma 

professionella nätverk. En ISO-certifiering eller användning av kvalitetssäkringssystemet är 

ingen lag, men ses som en oskriven regel. 

 

Ledningen och kvalitetscheferna försöker ständigt förbättra kommunikationen om 

kvalitetssäkring genom kontinuerliga kvalitets- och miljöutbildningar där det kommuniceras 

vad- och varför man gör som man gör. Med det menas exempelvis att de kommunicerar 

varför de har ett system och mått på hur mycket var och en skriver ut. Anledningen till detta 

beror på att Bemanningsföretag X ständigt vill dokumentera och följa upp hur de hanterar 

kundernas krav och preferenser på ett systematiskt sätt. Detta förklaras genom de direktiv 

från ISO-standarderna som tvingar alla ISO-certifierade aktörer att efterlikna varandra, givet 

att de vill certifieras, det vill säga en tvingande isomorfism. Det studiens författare kunde 

kartlägga utifrån intervjuer med den operativa personalen var att de samtliga var väl 

medvetna om att Bemanningsföretaget X:s kunder ständigt ställer högre krav på dem och 

därför har de kontinuerliga utbildningar för att kvalitetssäkra företagets processer och 

utveckla rutiner som kan matcha kundernas krav. Detta kan återigen förklaras som 

kundorientering.  

 

Det som författarna upplevde intressant var att inte en enda respondent från den operativa 

personalen kunde ge ett exakt eller konkret svar till varför Bemanningsföretag X är ISO-

certifierat. Vidare rörande de operativa medarbetarnas uppfattning och förståelse av 

kvalitetssäkringssystem samt certifikat så upplever de att tydliga visioner och mål har 

kommunicerats, detta efter samtliga tidigare under intervjun visat bristande förståelse av 

kvalitetssystem och av innebörden av ISO-certifikat. Med andra ord visste de inte riktigt vad 

ISO innebär. Däremot kunde  mönster och rutiner i deras beskrivning av arbetssätt ge 

författarna en bild av att den operativa personalen hade genom utbildningar om kvalitet- och 



 

45 

miljö blivit indoktrinerade i att arbeta utifrån ISO-kraven, trots att de själva inte visste om 

det. Detta kan förklaras som löskoppling där Bemanningsföretag X:s interna arbetssätt 

symboliserar den informella strukturen och ISO-standardernas specifikationer och styrmedel 

den formella strukturen. Även TQM kan användas som redskap för att beskriva den operativa 

personalens ovisshet gällande ISO. 

 

Bemanningsföretag X vill ständigt öka sin legitimitet utifrån kundernas krav vilket delvis 

handlar om att vara ISO-certifierade, men det innebär inte att den formella strukturen behöver 

återspeglas i den informella. Att den operativa personalen tränas i att hålla hög kvalitets- och 

miljöstandard för att alltid ligga i framkant och anses som legitima trots att de inte vet att alla 

rutiner de har blivit intränade i, grundar sig i att Bemanningsföretag X måste hålla sig till de 

kvalitets- och miljökrav som går under ISO. Detta är ett tydligt tecken till varför  

Bemanningsföretag X har separerat prat med handling. I och med att exempelvis ISO 14001-

standarden anses vara en stor fördel för att attrahera affärer idag, väljer bemanningsföretaget 

de delar i standarden som passar sin egen organisation och de delar som de har möjlighet att 

utföra praktiskt, samtidigt som de bevarar sin standardiserade och legitimerade formella 

struktur. 

 

Då miljöfrågor är en viktig legitimitetsindikator idag måste bemanningsföretaget utföra 

aktiviteter som passar kraven. Dessa aktiviteter innefattar tidigare nämnda vegetariska 

frukostar, automatiskt släckta lampor mm. Det denna separation av organisationens formella 

och informella struktur, löskoppling, möjliggör för Bemanningsföretag X är en anpassning 

till omgivningens förväntningar samtidigt som bemanningsföretaget har kvar sin identitet. 

Detta är även en indikation till att organisationer inte enbart ser ett enskilt recept som en 

komplett lösning till hur organisationen bör organisera sig (Rövik, 1998). Bemanningsföretag 

X styrs och organiserar inte enbart av hela ISO 9001 eller ISO 14001. Ledningen har 

reformerat organisationen utifrån olika administrativa recept med hänsyn till samhällets krav.  

 

Sammanfattningsvis så upplever inte de operativt anställda att deras rutiner och processer är 

utformade utifrån något specifikt certifikat utan bara upplever att samtliga utbildningar med 

mera. är i syfte för att forma individer som levererar, komparativt mot branschen, utöver det 

vanliga. Författarna fick även bekräftat av kvalitetscheferna att de inte fanns någon ambition 

att informera de operativt anställda heller i hur standarderna är utformade, så länge de följs 

och de operativt anställda presterar utifrån tillfredsställande resultat var allt i sin ordning. 
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5.3 Hur Bemanningsföretaget har infört och arbetar med ISO-

standarder och de sju principerna 

För att få en förståelse hur implementeringen av ISO 9001 och ISO 14001 har gått till på 

Bemanningsföretag X ställde vi frågor gällande vilka moment som har varit mest 

ansträngande i införandet av systemen. Kvalitetscheferna enades om att det svåraste var att få 

ett helhetsgrepp av den feedback som kunden ger. Inte bara slutkunden utan även 

medarbetarna i alla led, vilket är ett, enligt författarna, typiskt mönster i total 

kvalitetsstyrning, TQM,  där man ser varje led i organisationen som enskild kund. Synsättet 

inkluderar hela organisationens delar för att kunna greppa händelseförloppet på individnivå 

(Oakland, 2003). Vid tidigt skede, under införandet av båda systemen, höll samtliga 

kvalitetschefer med om att det var ansträngande att se till att interna rutiner följs ordentligt av 

samtliga. Detta innebär att organisationer, som Bemanningsföretag X, som har adopterat ISO, 

som är författarna ser som ett TQM-recept, sprider kvalitetsbegreppet i alla organisationens 

led. Detta, menar författarna, att bemanningsföretaget kämpade med i början av införandet 

och det är därför många kvalitetschefer har upplevt implementeringen som ansträngande.  

 

“Många processer som anses nödvändiga, exempelvis dokumentering och lagring av 

information som är tidskrävande, har varit ansträngande att förankra.” 

 

Generellt för alla kvalitetschefer har, och fortfarande är, förändringsarbetet ansträngande och 

utmanande och i och med dessa certifieringar finns det nu fler steg i processerna man måste 

ta hänsyn till. Återigen ser författarna en koppling till TQM som tar hänsyn till bland annat 

förändringsprocesser i samhället, vilket författarna uppfattar att ISO var vid den tidpunkt  då 

Bemanningsföretag X implementerade standarden, en förändringsprocess. 

  

Delvis fanns uppfattade motgångar i implementeringen av rutiner vid uppföljning, 

informationslagring rörande mejl och kommunikation med exempelvis kunder och 

kandidater. I tidigt skede blev en kvalitetschef uppmärksammad på att många medarbetare 

hade egna utarbetade rutiner och preferenser på arbetssätt och inte ville anpassa sig till nya 

den standarden. Kvalitetscheferna förklarade att i tidigt skede av implementeringen klarade 

inte Bemanningsföretag X ISO-revisionen vilket ledde till stort förändringsarbete och hårdare 

arbete för att behålla certifikaten. Här ser författarna mönster i hur Bemanningsföretag X har 

arbetat vidare med standarden. Enligt ISO 9001 är gott ledarskap från ledningen i bland annat 
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hantering av förbättringsarbetet ett krav för att uppfylla kundfokus. Genom dessa 

inspektioner, i form av ISO-revisioner, kan företaget skydda deras så kallade formella 

struktur och det är här författarna ser mönster i teorin om löskoppling.  

 

Bemanningsföretag X hade i början svårt att möta kraven från ISO samtidigt som de inte fick 

motsätta det som bolaget själva anser vara bäst för verksamheten, alltså deras identitet. 

Återigen kan detta förklaras med löskoppling som möjliggör en anpassning till omgivningens 

krav och förväntningar för Bemanningsföretag X, samtidigt som företaget har kvar sin 

identitet.  Det vill säga, att implementera standarden utan att det bekostar kundnöjdhet. Även 

att kommunicera nyttan av standarden till medarbetarna och beslutsfattare i organisationen. 

 

En respondent förklarar: 

“... som nytt bemanningsföretag och som ny aktör på marknaden behöver man upprätthålla 

en viss standard vilket kan vara ansträngande.” 

5.3.1 Princip 1: Kundfokus 

Författarna tolkar respondenternas uppfattning av kvalitet som ett rationellt mått på 

effektivitet samt en stark framgångsfaktor. De talar om kvalitet som individer i 

organisationens prestationer och förmåga att möta kundens förväntningar samt förklarar hur 

de själva utvärderas i sagda faktorer. De mäts även på ett standardiserat mått i kundnöjdhet. 

Syftet enligt Bemanningsföretag X med att vara kvalitetscertifierad av ISO är att möta 

kundens krav. Detta har företagets kvalitetschefer uppfyllt genom att de har angett tre 

aspekter till implementeringen där de förklarat den första med att det finns en efterfrågan på 

hög kvalitet från deras kunder. Alltså ett önskemål och förväntning på bolaget att de ska vara 

ISO-certifierade. Enligt kvalitetscheferna själva ansågs en ISO-certifiering bidra till ett 

effektivt, legitimt och kundorienterat företag. Bemanningsföretag X har fortsatt bevara det 

befintliga förbättringsarbetet kring kundtillfredsställelse, inte enbart genom ISO-kraven, men 

även deras interna system som Best Practise. 

5.3.2 Princip 2: Ledarskap 

Här skulle ett helt kapitel kunna skrivas om TQM. Men sammanfattningsvis är 

organisationen genomsyrat av TQM-filosofi, där respektive led behandlas som kund. Där 

kvalitet är ett av de centrala begreppen och kvalitet definieras som att möta kundens 
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förväntningar. Alltså har bolaget utifrån den kontexten den befinner sig i valt att agera utifrån 

de rådande normerna kring kvalitet och kundorientering. Kvalitetscheferna på ledningsnivå 

hade redan innan ISO-certifieringen en vision om att alltid ligga i framkant på grund av att 

Bemanningsföretag X är ett så ungt företag. Genom att “ligga i framkant” anser de ha en 

chans att bevara sin position på marknaden. Detta har även indoktrinerats hos medarbetarna 

då en av de operativa medarbetarna då förklarar”… så länge vi kan visa att vi är ISO-

certifierade vill alla göra business med oss.”. Ledningen har med andra ord tydliga riktlinjer 

och mål med ISO som kommuniceras till medarbetarna, vidare har respektive respondent 

samma kvalitetsdefinition vilket också är resultat av enhetlig kommunikation från ledningen. 

Däremot, som tidigare nämnt, är de operativt anställda bristfälligt informerade i vad det 

praktiskt innebär att vara ISO-certifierade samt vad som står i standarden. Detta formulerades 

vara ett aktivt val för att minimera bördan på de anställda utan istället kommunicerade man 

mer hur, och vad resultatet av förändringen potentiellt blir. En del i ledarskapet som är värd 

att konstatera är just valet att certifieras. 

5.3.3 Princip 3: Medarbetarnas engagemang 

Författarna kan konstatera att Bemanningsföretag X har ett utvecklat utbildningssystem för 

sina medarbetare där de får genomgå kvalitets –och miljöutbildning med korta och jämna 

mellanrum för att ständigt vara uppdaterade och informerade på både ISO-kraven samt nya 

externa inströmningar som behandlar kvalitet och miljö. Permanenta miljöåtgärder som 

exempelvis lampor som tänds och släcks automatiskt i varje rum är en daglig påminnelse för 

medarbetarna att arbeta miljövänligt. Samt deras papperskonsumtionssystem där 

medarbetarna har en gräns på hur många utskrifter de får göra dagligen. Detta är ett 

kvalitetsledningssystem från ledningen för att säkerställa att medarbetarna uppnår företagets 

mål. 

5.3.4 Princip 4: Processinriktning 

Utan att avslöja Bemanningsföretag X för mycket genom att nämna alla deras interna 

processer  kommer författarna inte gå in på denna princip alltför mycket. Som tidigare nämnt 

dock använder sig Bemanningsföretag X av, förutom ISO, ett internt system som de kallar 

Best Practise som fungerar som en kunskapsbank med lättåtkomlig information som 

revideras och utvecklas löpande. De anställda genomgår utbildningar i att använda detta samt 
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även  löpande i att uppdatera sig i enlighet med vad Best Practice anger vara just bästa 

möjliga utförande i respektive process.  

5.3.5 Princip 5: Förbättringar 

Till att börja med är förbättringar enligt symbolperspektivet ett begrepp som givet social 

kontext, rådande normer och tid är varierande och icke konstant. Rådande norm idag är som 

tidigare konstaterat kvalitet och effektivitet och därav agerar mått på framgång. För 

organisationer som vill vidhålla sin framgång, och speciellt för en så ung organisation som 

Bemanningsföretag X måste man vara öppen för både interna och externa förändringar om de 

skall anpassa sig till rådande normer. Författarna konstaterar att genom Bemanningsföretag 

X:s starka vilja att alltid vilja vara i framkant har de anpassat sig till samhällets uppfattning 

om hur en legitim organisation ska bete sig. Därmed fanns en motivation från 

Bemanningsföretag X att implementera ISO 9001 och ISO 14001, delvis för den interna 

förbättringen som inkluderade säkerställning av kvalitetsrutiner och delvis den externa 

förbättringen, det vill säga ISO-certifikaten. Då Princip 5 betonar att vissa delar måste finnas 

med vid ett potentiellt införande av förbättring har Bemanningsföretag X beslutat inkludera 

de standarderna som deras kunder begär, det vill säga, de certifierbara ISO-standarderna inom 

kvalitetsledning och miljöledning. 

5.3.6 Princip 6: Faktabaserade beslut 

Denna princip kan vara svår att uppfylla för en organisation då det krävs en djupgående 

analys och utvärdering av all insamlad information innan ett beslut kan tas. Det mest givande 

sättet för en organisation att få kunskap om det implementerade receptet är genom så kallad 

trial-and-error. Att vidare kunna ta rationella faktabaserade beslut kräver ett antagande om en 

objektiv värld med rationellt nådd  objektiv kunskap. Givet detta antagande så 

Bemanningsföretag X införde ISO-standarderna men misslyckades till en början att följa upp 

kraven vilket resulterade i deras misslyckade revision. Denna erfarenhet har då gett dem 

möjlighet att utifrån den socialt konstruerade idén om objektivt nåbar kunskap gett lärdomen 

om vilka åtgärder som krävdes för att vid nästa revision bli godkända i sitt ISO-certifikat. 

5.3.7 Princip 7: Relationshantering  

När det kommer till den interna relationshanteringen har författarna inte fått så mycket 

kunskap och kan därmed inte dra slutsatser kring interna informationskällor. Det vi kunde 
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konstatera är att de följs upp och utvärderas även av närmsta chef i hur de bättre kan arbeta i 

enlighet med hur processerna är utformade i Best Practice för att i sin tur nå högre mål i 

kundnöjdhet, omsättning med mera. Ett av måtten, kundnöjdhet, handlar i stor grad om extern 

relationshantering vilket också mäts och följs upp. 
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6. Avslutande diskussion 

Författarna utgår ifrån att besvara syftet med hjälp av analysen för att sedan diskutera 

alternativa metodval samt förslag till framtida forskning. Syftet med denna studie är att 

djupare förstå varför och hur ett bemanningsföretag inför ISO-kvalitetsstandarder, samt hur 

medarbetares uppfattning är av dessa standarder. För att underlätta diskussionen har 

författarna spaltat upp syftet i tre stycken där de konklusioner som dragits redogörs. 

6.1.Varför inför Bemanningsföretag X ISO-kvalitetsstandarder? 

Kortfattat är det för att proaktivt försöka tillfredsställa de socialt konstruerade krav på en 

leverantör som potentiella kunder till företaget kan ha. Genom en kvalitetscertifiering av ISO 

ska då enligt ISO Bemanningsföretag X alltid möta kundens krav och ge kunden den bästa 

kvaliteten. Detta ger då företaget en image som legitim leverantör. Då samtliga respondenter 

resonerade lika kring definitionen av kvalitet som grundas i att bland annat vara ISO-

certifierade men dessutom att alltid kunna leverera. I analysen förklaras detta med den ny 

institutionella teorin där den gemensamma synen på kvalitetsdefinitionen förklaras genom 

deras gemensamma profession och att medarbetarna fått och får samma upplärning. Då 

normen i fältet är att ett framgångsrikt företag levererar just hög kvalitet och arbetar aktivt 

med kvalitetssäkring så faller ISO-standarden in som en välpaketerad lösning som utåt 

kommunicerar att Bemanningsföretag X som organisation uppfyller just detta. ISO 9000-

serien har blivit en gigantisk standard som många organisationer upplever att de måste 

implementera för att “överleva” i sitt fält, vidare har flera av Bemanningsföretag X:s kunder 

krav på ISO 9001 certifikatet, och vissa till och med på ISO 14001. Företaget upplever sig 

rationellt ha implementerat en av de bästa lösningarna på kvalitetsproblemet. Slutligen är 

TQM den trend som ISO och kvalitetstänket härstammar ifrån, med kunden i fokus och 

kvalitet som måttstock. Utan TQM som institutionaliserad superstandard, och kvalitet som 

del av den institutionaliserade normen, hade inte ISO funnits på kartan, och kan därav inte 

heller bortses som en stor bidragande anledning till implementeringen av ISO standarder. 

6.2 Hur inför Bemanningsföretag X ISO-kvalitetsstandarder? 

Genom att utforma arbetsrutiner och processer utifrån de handböcker som International 

Organization of Standardisation (SIS i Sverige) publicerar så styrs respektive moment direkt 

eller indirekt utifrån de direktiv eller krav som ISO-handböckerna ger. I analysen framkom 
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det att utbildningar gällande kvalitet, interna processer, kundupplevelse, och miljö sker 

ständigt på Bemanningsföretag X där det kommuniceras ut vad, -hur, -och varför man gör 

som man gör. Utbildningarna krävs för att uppnå kraven som ISO standarderna ställer samt 

för att bibehålla certifikaten. I analysen redogjordes mönster och rutiner i hur de operativt 

anställda arbetar, samt gav författarna en uppfattning om ett fascinerat ledningssystem som 

Bemanningsföretag X använder sig av. Detta genom hur indoktrinerad personalen blivit i att 

arbeta utifrån ISO-kraven genom alla obligatoriska utbildningar. Fascineringen berodde på att 

den operativa personalen själva inte var medvetna om detta. Få visste hur man arbetar utifrån 

ISO-krav och varför man ständigt hade utbildningar. Deras enda vetskap och fokus var och är 

idag, kunden. Detta fenomen analyserades utifrån teorin om löskoppling, där en separation 

har skett mellan den informella strukturen och den formella strukturen. Vidare i dagsläget är 

kraven så pass många att leverantörerna, i detta fall Bemanningsföretaget X, ej rimligen kan 

uppfylla samtliga krav ordagrant utifrån hur formuleringen i handböckerna är. Det leder i sin 

tur till att organisationen själv tolkar de direktiv som finns mer liberalt för att ge 

handlingsutrymme att anpassa direktiven till arbetsrutiner med en mer rimlig arbetsbörda och 

-belastning för de anställda.  

6.3 Hur uppfattar medarbetarna dessa? 

Under undersökningen framkom att bristande kunskap kring ISO och kvalitetssäkring 

existerar hos samtliga med undantag för den kvalitetschef som ansvarar för 

implementeringsarbetet. Trots detta upplevde medarbetarna själva bestämt att tydliga mål och 

visioner kommunicerats kring just kvalitetsstandarder. Om detta är ett resultat av att 

författarna förtydligade ISO och kvalitetssystem för respondenterna under intervjuerna och  

gav dem en påminnelse eller om respondenterna i största möjliga mån vill belysa 

Bemanningsföretag X som en bra organisation, går att diskutera. Anonymiteten under 

intervjun motsäger att det handlar om att främja Bemanningsföretag X samtidigt finns 

möjligheten att författarnas fysiska närvaro minskat känslan av anonymitet. Oavsett vilket 

upplever författarna att lojalitet till- samt vilja att främja sin organisation går att läsa mellan 

raderna hos respondenterna. De operativt anställda förklarade dock att indoktrineringen och 

inskolningen i organisationen var påfrestande där det presenterades mängder av processer och 

rutiner. Slutligen ansåg de operativa att samtliga moment som de genomgår, såsom 

utbildningar och rutiner, faktiskt bidrar till att det kan effektivisera och öka kvaliteten i deras 

arbete. För att kunna bibehålla sin identitet som “premium-varumärke” (vad författarna tolkar 
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som en organisation med hög legitimitet) krävs då hög kvalitet i individernas samtliga 

arbetsprocesser, vilket visar på mönster i teorin om total kvalitetsstyrning. 

6.4 Metodval 

Rörande metodvalen så har författarna använt sig av primärdata i form av kvalitativa, 

personliga intervjuer och insamling av sekundärdata i form av litteratur för att samla in data 

till studien. Metodvalet syftar att ge författarna en djupgående förståelse till varför man 

implementerar kvalitetssäkringssystemen ISO 9001 och ISO 14001 i ett bemanningsföretag 

och hur man arbetar med dessa system. Sekundärdata har gett författarna förståelse i teorin 

om varför organisationer kvalitetssäkrar sig samt hur de arbetar med dem. Då författarna visat 

i analysen hur respondenternas svar visar på mönster från den insamlade teorin kan 

författarna konstatera att kartläggningen i denna studie varit lyckad. På grund av studiens 

korta tidsintervall har inte flera metodval kunnat användas. Men förslagsvis vid ett längre 

tidsintervall skulle författarna velat komplettera studien med fler intervjuer och dessutom 

observationer för att själva skapa sig en helhetsbild av fallet, utöver de personliga 

intervjuerna, och kontrollera om respondenternas svar även kan ses genom observationer. 

Detta skulle kunna förtydliga teorin om löskopplingen ännu mer i Bemanningsföretag X.  

6.5 Förslag till vidare forskning 

TQM och ISO-certifikat berör idag ofantligt många bolag och branscher vilket innebär att 

fallet som har studerats, enbart är ett av många mer. Givetvis slår författarna ett slag för att 

liknande fall bör studeras vidare. Författarna finner det intressant att utföra studier i större 

skala, undersöka vidare i hur operativt anställda samt kvalitetschefer över flera olika bolag 

inom bemanningsbranschen resonerar och upplever ISO-certifikat och kvalitetsstandarder. 

 

Vidare finns det fynd att göra i komparativa studier mellan organisationer inom samma 

bransch för att se hur olika bolag tacklar certifikaten och potentiellt löskopplar olika eller 

upplever kraven utifrån olika. Författarna diskuterade också att de hade varit intressant att 

dekonstruera hela ISO 9001-handboken samt de operativt anställdas arbetsrutiner för att 

kunna härleda exakt vilka rutiner och vilka processer som härstammar från vilka delar i ISO-

handboken för att vidare förstå exakt hur förankrad hela arbetsprocessen är i ISO 9001. Detta 

kräver dock godkännande från det studerade bemanningsföretaget. De diskuterade vidare om 

nyttan att undersöka kvalitetsbegreppet i det trepartsförhållandet som ingår i 
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bemanningsbranschen; Kunder, konsulter och kandidater. Förutom att enbart studera 

tjänstekvalitet även se över relationskvaliteten och hur de samspelar med varandra, vad 

relationerna har för roll och hur de påverkar företaget långsiktigt.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor Kvalitetschefer 
1.   Vad har du för arbetsuppgifter och hur ser arbetet ut på din avdelning? 

2.   Vilken roll har din avdelning gentemot hela företaget? 

3.   Varför implementerar ni kvalitetssäkringssystem? 

4.   Om ni har implementerar ISO - 9001, varför och när? 

5.   Varför implementerar ni ISO - 14001? 

6.   Använder ni er av några andra kvalitetssystem förutom ISO? 

7.   Upplever du att företaget har tydligt formulerade visioner och mål till varför ni har 

kvalitetssäkring? 

8.   Hur upplever du att systemen förändrar det dagliga arbetet för medarbetarna? 

9.   Vilket/vilka moment har varit mest ansträngande i just de systemen? 

10.  Hur har ledningsgruppen eller din avdelning upplevt att dessa system har mottagits av 

medarbetarna på bolaget? 

11.  Vilka motgångar har ni mött vid implementeringen av kvalitetssystem. Hur har dessa 

hanterats? 

12.  Hur ser ni på era kvalitetssystem idag? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? 

Vad har blivit bättre? Finns det något idag som ni upplever har blivit sämre?  

13.  Vill du tillägga något du anser är viktigt för oss att känna till? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor Operativ personal  
1.   Vad har du för arbetsuppgifter och hur ser arbetet ut på din avdelning? 

2.   Hur länge har du jobbat i din roll och har du jobbat i en liknande roll tidigare? 

3.   Vilken roll har din avdelning gentemot hela företaget? 

4.   Vet du hur ditt företag arbetar med kvalitetssystem? 

5.   Vet du vilka system ni använder?  

6.   Varför tror du ditt företag har implementerat  kvalitetssäkringssystem (ISO 9001, ISO 

14001)? 

7.   Hur upplever du att ISO 9001 påverkar företaget du arbetar i? 

8.   Hur upplever du att ISO 14001 påverkar företaget du arbetar i? 

9.   Hur påverkar dessa fenomen din vardag? 

10.  Upplever du att företaget har tydliga visioner och mål för kvalitetssäkring? 

11.  Hur förändrar systemen ditt dagliga arbete? 

12.  Hur upplever du att det påverkat dina kollegor? 

13.  Vilka moment har varit mest ansträngande? 

14.  Vilka motgångar har du stött på som resultat av systemet? 

15.  Vill du tillägga något du anser är viktigt för oss att känna till? 

16.  Vad är kvalitet i din roll? 
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Bilaga 3 - Respondenterna 

Nedan får ni läsare ta del av en kort beskrivning av de målgrupper som har intervjuats samt 

en ingående sammanfattning av respondenternas svar. 

 

Målgrupp 1: Kvalitetschefer 
Författarna definierar kvalitetschefer som de chefer som har strategisk inblandning i 

kvalitetsuppföljning eller utformning av kvalitetsstandarder. I detta fall har en chef som 

arbetar på sverigenivå med implementering av kvalitetsstandarder intervjuats. Även en chef 

som jobbar med uppföljning av kvalitetsstandarder regionalt och nationellt på säljavdelningar 

i bolaget har intervjuats. 

 

Målgrupp 2: Operativ Personal 
Operativ personal definierar författarna som den personal som arbetar närmast kund, konsult 

och kandidat. I företaget som studeras innebär det säljare, rekryterare samt rekryterande 

konsultchefer. 

 

Intervjuer med kvalitetschefer 
Varför har ni implementerat kvalitetssäkringssystem?  

❖   Kvalitetscheferna anser att det finns tre aspekter på implementeringen av   

kvalitetssäkringssystem där den första handlar om att det finns en efterfrågan från 

deras kunder samt deras potentiella kunder. Kvalitetssäkringssystem är ett väldigt bra 

och enkelt verktyg att säkerställa att bolaget arbetar med både kvalitet och miljö. Den 

andra är ur ett rent internt syfte där det egentligen handlar om att de ser att 

kvalitetssäkringssystem är ett bra ramverk för att arbeta med förbättringsområden. 

Den tredje aspekten, anser kvalitetscheferna är att säkerställa, dels att lagar och regler 

följs samt att bolaget säkerställer deras processer så bra som möjligt. Best Practice, 

som är ett internt kvalitetssäkringssystem, har implementerats för att bolaget ska 

kunna sprida kunskap om bästa processutförande inom bolaget på bästa möjliga sätt.  

 

Om ni har implementerat ISO - 9001, varför och när? 

❖   Implementeringen av ISO-9001 skedde år 2012. De två huvudanledningarna var att 

det fanns både ett externt samt internt intresse. ISO-9001 standarden är ett vitalt 
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certifikat för bemanningsbolag för att de ska kunna vara med och arbeta mot andra 

företag som ställer krav på att certifikatet ska vara aktuellt. Detta menar 

kvalitetscheferna är ytterst viktigt för att bolaget vara med och leverera deras tjänster i 

upphandlingar samt att större bolag oftast har certifikatet som krav, men också för att 

säkerställa att de har ett arbetssätt som är tillräckligt bra. 

 

Varför har ni implementerat ISO - 14001? 

❖   Kvalitetscheferna menar på att implementeringen av ISO-14001 fyller samma syfte 

som implementeringen av ISO-9001, men också att bolaget vill visa på att de är ett 

bolag som tar ansvar i övriga frågor som behandlar miljö. Både för internt bruk och 

externt bruk mot kunder och andra parter. Implementeringen av ISO-14001 har lett till 

att  inköpsavdelning ställer andra krav på leverantörerna. Kvalitetscheferna enas om 

att bolaget arbetar på ett annorlunda sätt med miljöarbetet samt att de har 

målsättningar på bland annat hur mycket papper som får göras av med samt att 

bolaget har ansvariga personer som jobbar med det miljö- och hållbarhetsfrågor och 

följer upp med det på daglig basis. Även när bolaget köper in bilar måste det alltid 

spegla mot deras miljömål som är satta utifrån ISO-14001 standarden. Sedan 

implementeringen av ISO-14001 har bolaget även infört enbart vegetariska frukostar. 

Kvalitetscheferna menar på att bolaget implementerat ISO-14001 på grund av rådande 

samhällstrender, vilket miljö och hållbarhet är. För att vara ett ledande bolag är det 

viktigt att hänga med och där spelar småsaker, som att varje rum/lokal på bolaget har 

lampor som tänds- och släcks automatiskt, stor roll. 

 

Använder ni er av några andra kvalitetssystem förutom ISO? 

❖   Förutom ISO-standarderna har bolaget utvecklat andra interna och externa 

kvalitetssystem. Kvalitetscheferna menar att Best Practice är bolagets grundsten där 

det finns en tydlig struktur för alla processer och information. All information finns i 

systemet samt att det innehåller ett arbetssätt på hur medarbetarna ska hämta 

informationen. Kortfattat är det bolagets interna system för 

informationsinhämtningen. NPS är bolagets externa kvalitetssystem som riktar sig på 

kunder och kandidater och är ett mått på bolagets kund- och kandidatnöjdhet.  
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Upplever ni att företaget har tydligt formulerade visioner och mål till varför ni har 

kvalitetssäkring? 

❖   Kvalitetscheferna anser att bolaget har tydligt formulerade visioner och mål till varför 

de har kvalitetssäkring och detta framgår tydligt i bolagets gemensamma 

kvalitetspolicy. Enligt kvalitetscheferna kommuniceras visionerna och målen ut bra, 

ur ett ledningsgruppens perspektiv. Dock enas de om att de inte tror att 

kommunikationen når ut till “sista ledet”. Ledningen och kvalitetscheferna försöker 

göra dock förbättra det genom kontinuerliga kvalitets- och miljöutbildningarna där det 

kommuniceras ut vad- och varför man gör som man gör. Med det menas varför man 

exempelvis har ett system och mått på hur mycket var och en skriver ut. I slutända 

handlar allt bolaget arbetar med om att uppfylla kundernas önskemål och krav där 

mycket bygger på engagemanget i organisationen och att de vill vara transparenta, 

delge feedback och ta hand om den feedbacken de får. Detta sammanfattas i bolagets 

kvalitetsfilosofi.  

 

Hur upplever ni att systemen förändrar det dagliga arbetet för medarbetarna? 

❖   Mer administration och flera obligatoriska steg i arbetsprocesserna samt fler rutiner i 

Best Practice. Dock arbetar vi för att aktivt minska upplevda krav, för att dessa rutiner 

inte ska kännas utan istället ske per automatik. Kvalitetscheferna tror att i flera fall 

kan det vara svårt i sitt dagliga arbete att förstå varför en gör vissa rutiner som är 

tidskrävande, att man frågar sig “varför gör jag inte detta på ett snabbare och enklare 

sätt” och inte ser hur det bidrar till en ökad kundupplevelse. Den tanken kan vara svår 

att förmedla till sina medarbetare, vi syftar ju till att om dessa rutiner följs uppfyller 

du per automatik de vi tror krävs för en god kundupplevelse. 

 

Vilket/vilka moment har varit mest ansträngande i just de systemen? 

❖   Att få ett helhetsgrepp av den feedback som kunder ger, vilket är vanligt i ett 

tjänstebolag då de inte har produkter som kan returneras på samma sätt. Även nämns 

att se till att rutiner följs ordentligt kan vara utmanande. Många processer som anses 

nödvändiga, exempelvis dokumentering och lagring av information som är 

tidskrävande, har varit ansträngande att förankra. Kvalitetscheferna menar även att 

förändringsarbete alltid är något som är utmanande. De som har jobbat länge på 

bolaget vill alltid göra som de alltid har gjort och i och med nya krav och 

certifieringar är det fler steg man som måste tas till hänsyn.  
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Hur har ledningsgruppen eller din avdelning upplevt att dessa system har mottagits av 

medarbetarna på bolaget? 

❖   Då bolaget är ungt så är medarbetare vana med snabba förändringar vilket gör att det 

är lättare att implementera denna typ av standarder. Men ambitionen har varit att 

egentligen inte anpassa utan tolka standarden (ISO) på så sätt som är bra för bolagets 

verksamhet. Däremot menar en av cheferna att på säljavdelningen är de ofta bristande 

intresse i denna typ av kvalitetsarbete utan snabba resultat prioriteras och där har det 

varit mer utmanande att förankra kvalitetsrutinerna hos de anställda. 

 

Vilka motgångar har ni mött vid implementeringen av kvalitetssystem. Hur har dessa 

hanterats? 

❖   Delvis fanns uppfattade motgångar i implementeringen av rutiner vid uppföljning, 

informationslagring rörande mejl och kommunikation med exempelvis kunder och 

kandidater. I tidigt skede blev en chef uppmärksammad på att många medarbetare 

hade egna utarbetade rutiner och preferenser på arbetssätt och inte ville anpassa sig 

till nya standarden. Vid tidigt skede klarades inte ISO-revisionen vilket också ledde 

till stort förändringsarbete. Även i appliceringen i krav och standarder från ISO till 

verksamheten. Där det kan vara svårt att möta kraven samtidigt som de inte får 

motsätta vad bolaget anser vara bäst för verksamheten. Det vill säga att implementera 

standarden utan att det bekostar kundnöjdhet. Även att kommunicera nyttan av 

standarden till medarbetarna och beslutsfattare i organisationen. 

 

 

Hur ser ni på era kvalitetssystem idag?  

❖   Kvalitetscheferna förmedlar en bild av tillfredsställelse gällande företagets standarder 

och kvalitetssystem. De uttrycker en stolthet över deras interna IT-system rörande 

informationshantering av bästa möjliga processutförande (Best Practice) som 

kontinuerligt uppdateras och bearbetas. Sedan implementeringen har en upplevd ökad 

legitimitet mot externa parter bidragit till fler affärer och samarbeten. Dock nämner de 

att omvandlingen av standarder och krav definierade i ISO till praktiska processer i 

vardagliga arbetet är utmanande och svårt i många fall. Sedan implementeringen ställs 

även högre krav internt på cheferna att följa upp de standarder som finns i systemen 

vilket upplevs som positivt, även att standarden får bolaget att gå mot rätt håll då viss 
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förbättringspotential inom struktur upplevts. Så sammantaget tolkar vi det som att 

cheferna ser det som nödvändiga för att uppnå legitimitet och struktur idag. 

 

Intervjuer med operativ personal 
Vet ni om och hur ert bolag arbetar med kvalitetssystem? Kan ni nämna något exempel i ert 

vardagliga arbete från de här systemen? 

❖   Samtliga utav de intervjuade hade begränsad kunskap om och hur deras bolag arbetar 

med kvalitetssystem. Dock efter en kort förklaring av kvalitetsstandarder/-system 

såsom ISO och TQM kunde de redogöra för följande exempel:  

➢   Bolaget jobbar mycket med att vara digitala där exempelvis avtalsskrivningar 

sker digitalt. Varje medarbetare har en personlig kod vid utskrivning för att 

mäta hur mycket respektive anställd förbrukar papper. 

➢   Uppmanas prioritera cykling och promenader till möten istället för Bil. 

➢   Vegetarisk frukost. 

➢   Alltid arbeta med förbättring i våra processer genom utbildningar i 

kompetensutveckling. 

➢   Vi mäts kontinuerligt på kundnöjdhet genom NPS. 

 

Upplever ni att ni fått kommunicerat varför bolaget implementerat ISO-9001 och ISO-

14001?  

❖   Den operativa personalen menar att bolagets leverantörer och kunder ständigt ställer 

högre krav på dem. Kvalitetssystem är ett sätt för bolaget att kvalitetssäkra dess 

processer och arbetssätt och utveckla deras rutiner för att matcha kundernas behov. I 

och med certifikat som bevis på att de håller hög kvalitet kan bolaget uppnå 

legitimitet gentemot andra bolag. Detta, menar den operativa personalen, leder till fler 

affärer och upphandlingar. Överlag kunde ingen svara exakt på varför de tror att 

bolaget har implementerar ISO-standarderna, däremot upplever de gemensamt att 

bolaget alltid vill ligga i framkant, speciellt eftersom det är ett väldigt ungt bolag. I 

och med att vara certifierad utifrån ISO-kraven, tror den operativa personalen att 

bolaget ses som attraktivt på marknaden. Men detta påstående är enbart vad de 

upplever och tror, inget de har fått kommunicerat.    

 

Hur upplever du att ISO 9001 påverkar ert företag? 
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❖   Efter kortare förklaring så uppger ett av intervjuobjekten att standarden har påverkat i 

positiv bemärkelse. Bolaget uppfattas som mer seriösa gentemot både kunder-, 

konsulter, och kandidater i och med att de tänker både på att upprätthålla en hög 

kvalitet i deras rekryteringsprocesser. Dessutom är det revision i stort sett varje år 

vilket medför att ISO-9001 har påverkat på så vis att bolaget ständigt måste uppfylla 

målen och kraven för att fortsätta vara certifierade.  

 
Hur upplever ni att ISO-14001 har påverkat bolaget? 

❖   Ett av intervjuobjekten konstaterade att bolagets inköpsavdelning ställer högre krav på 

leverantörer. Men gemensamt konstaterade de att hårdare miljökrav ställs på samtliga 

anställda i miljömått som exempelvis pappersförbrukning. Även hårdare begränsning 

på när och hur bilarna i företagets ”bilpool” får användas. 

 

Upplever ni att bolaget kommunicerat tydliga visioner och mål gällande kvalitetssäkring? 

❖   Samtliga respondenter i den operativa personalen anser att tydliga mål och visioner 

kommunicerats. Detta återspeglas i att de har “1:1” möten (möten med närmaste chef 

där man utvärderas på uppsatta mål, hur man arbetar i olika processer och vad som 

ska göras bättre.), bolaget kommunicerar strategier och målar upp en karta över 

bolagets övergripande mål: strävar efter att leverera högsta kvalitet för att vara 

förstahandsvalet för kunder, konsulter och kandidater. Internt nämner en respondent 

att de strävar efter att vara ett “premium-varumärke” och att de ska leverera hög 

kvalitet, vilket ska synas i allt de gör. 

 

Hur upplever ni att kvalitetssystem/-certifikat påverkar dig och dina kollegor? 

❖   Gemensamt konstaterande är att en medarbetare börjar sin anställning med 

utbildningar och fortlöpande under anställningen utbildas i hur en håller så hög 

kvalitet som möjligt. Även utbildningar i miljömål, säljtekniker och kvalitetssäkring i 

sina arbetsprocesser byggs på regelbundet. En av respondenterna uttrycker att 

utbildningarna snabbt resulterar i rutiner och att arbetsprocesserna är inbyggt i hur de 

jobbar och slutligen sker per automatik. En annan respondent nämner att bland 

kollegorna försöker man alltid hålla en positiv attityd mot arbetet vilket kan vara 

problematiskt då de ibland kan utelämna konstruktiva kommentarer som i slutändan 

förbättrar rutinerna. 
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Vilka moment i kvalitetssäkringen eller i -standarderna har varit mest ansträngande? 

❖   En respondent förklarar att som nytt bemanningsföretag och som ny aktör på 

marknaden behöver man upprätthålla en viss standard vilket kan vara ansträngande. 

För att uppfylla denna standard och bli en seriös aktör krävs viss omsättning, 

personalstyrka och kvalitet. En annan respondent hävdar att om en medarbetare 

arbetat på ett annat bolag eller innan rutinerna implementerades så är anpassningen av 

de nya arbetssätten varit ansträngande. Personen förtydligar i att det vart mycket som 

ny i bolaget att anpassa sig till. 

 

Hur definierar du kvalitet i din roll? 

❖   Respondenterna förtydligar kvalitet enligt följande: 

➢   Respondent 1: Kvalitet handlar om att man kan lita på oss som bolag, 

organisation och arbetsgivare. Detta gäller både för vår interna personal samt 

konsulter -och kandidater. Att ständigt upprätthålla en viss standard samt att 

det skall finnas ett tydligt bevis på standarden och på att våra kunder är nöjda 

med oss som leverantör. Samt att man följer policys som är upprättade internt 

och inte minst de lagar och regler som gäller i landet.  

➢   Respondent 2: Kvalitet innebär att en ger kunden bra leverans, bra 

kundupplevelse och att kunden vill fortsätta använda bolaget som leverantör. 

Bra leverans innebär att snabbt tillsätta rätt person för uppdraget. Med rätt 

person menas rätt kompetens och rätt för kunden. 

➢   Respondent 3: Oavsett om en tjänst eller produkt skall konsumeras handlar det 

om hur konsumenten upplever användandet av tjänsten/produkten. Så i det 

hänseendet handlar kvalitet om hur kunden upplever nyttjandet. I mitt arbete 

försöker jag sätta upp rätt förväntningar samt hålla vad jag lovar och 

upprätthålla tydlig kommunikation. 
 
 

 

 


