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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur ISO 9000 serien utvecklats och 

spridits med utgångspunkt från Røviks teori1 gällande framgångsrika recept. Vi har sökt 

svaren till vilka faktorer som gör att organisationer tar till sig konceptet och implementerar 

det. Frågor har skapats utifrån ovanstående teori som sedan ställts till Sveriges samtliga tio 

ackrediterade certifieringsorgan som utför revisioner av standarden. Vi har även ställt frågor 

till SIS, Swedish Standard Institute som ansvarar för framtagandet av standarder i Sverige.

Efter att ha applicerat och analyserat den empiri som vi erhållit genom intervjuer och 

litteraturstudier har vi funnit att ISO 9000 serien till stora delar stämmer överens med vald 

teori. De faktorer som vi funnit ligga bakom ISO 9000 seriens omfattande spridning är att 

standarden kan användas av alla, små som stora organisationer inom olika branscher. 

Framgångsrika företag blir ofta förebilder för andra vilket bidrar till ökad spridning. Vidare 

anses standarden vara modern och ”ligger i tiden”. Den uppdateras för att anpassa sig till den 

föränderliga omvärlden. Standarden framstår som något fördelaktigt för alla i en organisation.

Slutligen har vi funnit att standarden bidrar till att varje enskild individ får ansvar och 

befogenheter för sin del av processen vilket medför större engagemang och motivation i 

arbetet.

Nyckelord för denna uppsats är:

Kvalitetsledningssystem

ISO 9000

ISO 9001

Røvik

Standarder

                                                
1 Røvik 2004, s.64
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Standarder finns över hela världen och för princip alla användningsområden. Mycket av det vi 

kommer i kontakt med dagligen har utformats genom nationella samt internationella 

standarder som exempelvis stickproppar till eluttag, inredning till kök, cykelhjälmar, 

förpackningar samt standarder inom exempelvis miljö och kvalité.

Enligt Nationalencyklopedin2 är definitionen av ordet standard: 

”(fastställd) norm; i tekniska m.fl. sammanhang dels 

standardiseringsresultat i form av beskrivningar, regler (normer) 

och rekommendationer för allmängiltig och upprepad 

användning, dels dokument innehållande sådana resultat”.

De viktigaste argumenten för standarder är att de är ett effektivt instrument för 

informationsöverföring och samordning. Standarder gör exempelvis att produkter blir 

kompatibla med varandra. Dessutom förenklar det med färre varianter till följd och ger genom 

detta stordriftsfördelar.3

Det kan göras många och olika antaganden om varför en del standarder blir framgångsrika 

och får en omfattande spridning. En standards kvalité värderas ofta utifrån hur väl den 

fungerar i praktiken. Detta torde också vara variabeln som talar om hur pass framgångsrikt 

den sprids. Enligt teorin finns dock flera andra faktorer som inverkar positivt på 

spridningsförmågan. Dessa är faktorer så som auktoriserande, teoriserande, produktiverande, 

tidsmarkerande, harmoniserande, dramatiserande och individualiserande drag.

Att standarden associeras med arbetsbesparande och framgång i det moderna samhället är en 

faktor. En annan är att standarden framställs som den är framtagen genom forskning. En 

tredje faktor är att standarden används av organisatoriska förebilder. Att standarden är 

användarvänlig och framställd som en praktisk paketlösning är också en framgångsfaktor. 

Vidare så är det av betydelse om standarden framställs som något modernt och tidsenligt. Den 

bör visa att den är bra för den enskilda individens utveckling och det ska gälla alla i 

organisationen. Det är dock viktigt att den inte favoriserar någon grupp. Om det finns 

                                                
2 Nationalencyklopedin 2007, www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=314040&i_word=standard
3 Brunsson & Jacobsson 1998, s.23
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dramatiska berättelser om standardens tillkomst är detta ytterligare en framgångsfaktor.4

Brunsson & Jacobsson5 betonar att en standards utbredning inte beror på standardiserarens 

makt eller auktoritet som många tycks tro. Det har visat sig att det som är viktigast är att 

mottagaren av standarden finner det i sitt eget intresse att följa den. 

En organisations nätverk har betydelse för om man tar till sig och anammar ett 

kvalitetssystem. I vissa fall kan en implementering av en standard vara ett krav från kund. Då 

sprids standarden till leverantörer och underleverantörer. Hur man vill uppfattas har också 

betydelse. Att medlemmar av samma nätverk strävar efter att likna varandra gör att de blir 

mottagliga för samma slags idéer. Strävan efter att differentiera sig gör att organisationer gör 

motsatsen.6

Organisationer runt om i världen ”bombarderas” kontinuerligt med olika recept på hur en 

modern, bra och effektiv organisation bör se ut. Många gånger handlar det om allmänna idéer 

och koncept som organisationerna känner sig tvungna att implementera för att inte framstå 

som hopplöst omoderna som exempelvis TQM, Total Quality Management och BPR, 

Business Process Reengineering. Yrkes- och påtryckningsgrupper hjälper till att driva på för 

att få igenom de nya idéerna. Konsultföretag fungerar som försäljningsagenter som säljer 

modernitet i form av nya koncept och dess hjälpmedel. Ofta brukar konsultföretagen hänvisa 

till organisationer som rönt stor framgång tack vare att de tagit till sig och implementerat ett 

visst koncept. I och med detta sprids koncept och det skapas ett tryck på organisationer inom 

samma bransch att försöka imitera och likna den framgångsrika organisationen. Många 

organisationer känner sig därför nästintill tvingade att anpassa sig till omgivningen – allt för 

att kunna uppnå legitimiteten i omgivningen.7

Standardiseringsorganisationer är mycket noga med att framhålla att standarder är frivilliga. 

Frivilligheten är en mycket central del i all standardisering men i praktiken kan den trots det 

vara begränsad. Om det i EU:s direktiv refereras till standarder kan en leverantör som vill 

delta i en offentlig upphandling tvingas att arbeta i enlighet med ett kvalitetssystem. 

Betydelsen av standardiseringen tenderar att öka i det moderna samhället. Detta beror till stor 

del på individualiseringen och den ökade globaliseringen runt om i världen. När geografiska 

och kulturella skillnader är stora skapas efterfrågan av standarder.8

                                                
4 Røvik 2004, s.45
5 Brunsson & Jacobsson 1998, s.15
6 Johansson 2002, s.99
7 Jacobsen 2005, s.79
8  Jacobsson ur Svedberg Nilsson et al. 1999, s.17
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Brunsson & Jacobsson9 betonar att standarder skapar global ordning i den moderna världen, 

en ordning som skulle vara omöjlig utan dessa. Människor och organisationer över hela 

världen följer samma standarder. Dessa gör att vi kan förvänta oss en viss nivå av kvalité och 

att denna skall vara densamma runt om i världen. Standarder förenklar dessutom koordination 

och samarbete i den globala världen. 

Sedan lång tid tillbaka har många företag utfört kvalitetsrevisioner av sina leverantörer, dvs. 

en form av kvalitetsgranskning. Redan på 1930-talet tog militära beställare i USA och 

militäralliansen NATO fram en standard för detta syfte. En standard för utvärdering av 

leverantörers kvalitetsarbete och med krav på ett företags kvalitetssystem. Detta resulterade 

till slut i att en internationell standard för kvalitetssystem skapades för att underlätta för 

internationell handel, ISO 9000 serien.10

ISO, International Organization for Standardization är störst i världen när det gäller att 

utveckla och ge ut internationella standarder.11 ISO är ett nätverk av nationella 

standardiserings institut i 157 länder. Det finns en medlem och röst per land.  Sverige är 

anslutet till ISO via SIS, Swedish standards Institute.12 Det centrala sekretariatet ligger i 

Genève i Schweiz och där samordnas systemet. ISO är en icke statlig organisation dock tillhör 

flera av medlemmarna en del av dess lands statliga struktur eller är tillsatta av dess regering.13

Organisationen bildades 1947 och har fram till idag har ISO publicerat mer än 16 500 

internationella standarder.14

ISO/TC 176, Teknisk Kommitté 176, för kvalitetsledning och kvalitetssäkring ansvarar för 

utveckling av ISO 9000 serien med vägledande dokument. På ISO/TC 176 Kommitténs 

hemsida går det att finna en definition av ISO 9000-serien15: 

“Serien med ISO 9000 standarder representerar internationellt 

överenskomna ledningsprinciper med syftet att säkerställa att 

organisationer om och om igen kan leverera produkter eller tjänster i 

enlighet med kundens kvalitetskrav. Dessa överenskomna principer                                                                                                                                                    

har blivit samlade i en serie av standardiserade krav för 

kvalitetsledningssystem, oberoende av vad en organisation gör, dess 

storlek, eller om det är i privat eller offentlig sektor”. 

                                                
9  Brunsson & Jacobsson 2000, s.1
10 Bergman & Klefsjö 2002, s.260
11 ISO 2007, www.iso.org/iso/about.htm
12 Bergman & Klefsjö 2002, s.261 
13 ISO 2007, www.iso.org/iso/about.htm
14 ISO 2007, www.iso.org/iso/about/discover-iso_meet-iso.htm
15 ISO/TC176 2007, www.tc176.org
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SIS har en spegelkommité för ISO/TC 176 som heter TK 304/Kvalitetsledning med diverse 

medlemmar/projektdeltagare som engagerar sig i frågan om standarder kring 

kvalitetsledningssystemet ISO 9000 serien.16

Arbetet med standarden påbörjades under 1979. Beslutet att starta upp arbetet grundades på 

den rådande situationen under 1970-talet. Påverkande faktorer under den tiden var bl.a. att 

det fanns många olika nationella standarder och ett flertal branschstandarder. Många 

köpare ställde dessutom ”egna” krav och gjorde egna utvärderingar. Flera leverantörer 

upplevde att stora resurser fick läggas på att uppfylla olika krav och klara av 

utvärderingarna. Därtill fanns konkurrens mellan USA, Japan och Europa.17 Serien ISO 

9000 lanserades 1987. Den omarbetades och en ny version kom 1994 under namnet ISO 

9000:1994. Nuvarande version, ISO 9000:2000 kom år 2000 efter en större revidering.18

Femton år efter lanseringen följde enligt organisationens egen bedömning 600 000 företag 

standarden.19 ISO 9000 serien finns idag utgiven och översatt på ett flertal språk. Den  

används av små och stora organisationer världen över. Serien används såväl av 

förvaltningar som myndigheter och företag. Organisationens produkt kan vara både en 

tjänst eller en vara.20

Dagens version av serien innehåller totalt fyra standarder, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 och 

ISO 19011. Det som är nytt med denna version är man koncentrerat sig på högsta ledningens 

engagemang, betydelsen av processmodellen, ständiga förbättringar och ökad nytta för kunder 

samt andra intressenter.21 Det har blivit alltmer betydelsefullt att ha förmågan att leda, styra 

och utveckla organisationer i förändring. Detta pga att vår nutid har så pass hög 

förändringstakt.22

                                                
16 Intervju med Peter Hartzell, projektledare på SIS, 2007-12-03
17 Presentationsmaterial från frukostmöte på SIS av Kerstin Jönsson 2007-09-26
18  Bergman & Klefsjö 2002, s.261
19  Svedberg Nilsson et al. 2005, s.71
20 SIS Standard Magazine Nr 3 2007, s.10
21 SIS 2007, www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabname=@iso9000&menuItemID=121
22 SIS:s utbildningskatalog hösten 2007, s.2
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Figur 1: Standarderna i ISO 9000 serien.23

Standarden ISO 9000 innehåller termer och begrepp för ett kvalitetsledningssystem. ISO 9001 

är den enda standarden i serien och består av krav för ett kvalitetsledningssystem och bygger 

på ett processangreppssätt. Det är bara mot ISO 9001 standarden som organisationer kan 

certifiera sig.24  ISO 9004 visar på man ska gå tillväga vid införandet av ett 

kvalitetsledningsystem. ISO 19011 informerar om hur revisioner bör genomföras med tanke 

på miljö och kvalitet.25

I Sverige finns det tio ackrediterade certifieringsorgan som utför revisioner och certifieringar i 

enlighet med ISO 9001.26 Att dessa företag är ackrediterade innebär att ett opartiskt organ, 

Swedac, formellt bekräftat att de har kompetens att utföra revisioner och certifiering av 

företag.27 Antalet certifierade organisationer ökar för varje år i Sverige och i övriga världen. 

ISO 9000 är en standard som har fått stor uppmärksamhet i världen och som påverkat många 

andra standarder inom kvalitet och styrning av organisationer.28 Framgången för ISO 9000 

serien beror dels på att innehållet anses vara relevant. Europas marknad med fri rörlighet och 

många länder med exportambitioner och behov av att lyfta kvalitetsnivån har också haft 

positiv påverkan.29

Många företag framför krav på att deras underleverantörer ska ha ett dokumenterat 

kvalitetssystem.30 ISO standarden är inte formellt tvingande. Men användningen av 

standarden kan i ökande utsträckning kategoriseras som implicit tvingande, t.ex. när köparen 

                                                
23 SIS 2007, www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabname=@iso9000&menuItemID=121
24  Intervju med Peter Hartzell, projektledare på SIS, 2007-12-03
25 Bergman & Klefsjö 2002, s.262
26 Dessa är: AAA Certification AB, BMG TRADA Certifiering AB, Bureau Veritas Certification Sverige AB, 
Det Norske Veritas Certification AB, LRQA Sverige AB, Intertek Semko Certification AB, SFK Certifiering 
AB, Sveriges Tekniska forskningsinstitut, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB och ÅF-TÜV Nord AB
27 SWETIC 2007, www.swetic.org 
28 Brunsson & Jacobsson 1998, sid.33
29 Presentationsmaterial från frukostmöte på SIS av Kerstin Jönsson 2007-09-26
30 Bergman & Klefsjö 2002, s.260

Standarderna i ISO 9000 serien

• ISO 9000 - Principer och terminologi
• ISO 9001 – Krav
• ISO 9004 – Vägledning för verksamhetsförbättring
• ISO 19011 – Vägledning för revision av ledningssystem 
för kvalitet och/eller miljö 
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kräver att en leverantör skall vara ISO 9000 certifierade. Trycket på leverantörer att 

exempelvis vara ISO 9000 certifierade kan också förklaras av att det finns normer i deras 

omgivning, som pekar ut vad som är modernt och lämpligt för en organisation som deras att 

göra.31

Eftersom ISO 9000 serien av standarder har en stor utbredning bland företag och 

organisationer har vi valt att granska denna. Intresset för att titta närmare på denna serie av 

standarder väcktes under påbyggnadskursen inom företagsekonomi, Klassisk och modern 

organisationsteori. Kurslitteraturen som användes tog upp hur framgångsrika recept sprids 

över världen. Bidragande orsak till uppsatsämnet var även att vi båda har arbetat inom 

organisationer som varit ISO 9001 certifierade. Genom vår arbetslivserfarenhet har vi upplevt 

både för- och nackdelar med ISO 9000 serien. De organisationer som vi arbetat inom har varit 

inom olika branscher och av skilda storlekar. Frågan om hur pass omfattande spridning ISO 

9000 serien har och varför spridningen blivit så omfattande väcktes i och med detta.

1.2 Problemformulering

Vi vill ta reda på vilka faktorer som gör att ISO 9000 serien av standarder sprids över världen 

och vad det är som gör att organisationer tar till sig konceptet och implementerar det.

För att göra detta ställer vi oss följande frågor: Implementeras konceptet för att det anses 

kunna utveckla och förbättra en organisations kvalitetssystem eller är standarden tvingande 

för att det ställs som ett krav vid upphandlingar? Har faktorer som tidiga framgångsrika 

användare av ISO 9000 serien varit förebilder för andra organisationer att ta till sig 

standarden? Är standarden fördelaktig för samtliga organisationer eller finns det faktorer som 

gör det mindre gynnsamt. Botar ISO 9000 serien samtida problem som alla organisationer förr 

eller senare drabbas av? Är ISO 9000 serien användarvänlig och kan den ses som en 

paketlösning? Anses standarden vara tidsenlig?

                                                
31 Furusten & Tamm Hallström 1996 ur Mendel 1996 ur Walgenbach 1997 ur Brunsson & Jacobsson 1998, s.54
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1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de svenska ackrediterade certifieringsorganen ser 

på ISO 9000 seriens utveckling och spridning med utgångspunkt från Røviks teori32 gällande 

framgångsrika recept. Den teori som valts ut berör faktorer som har gemensamma drag av att 

vara: auktoriserande, teoriserande, produktiverade, tidsmarkerande, harmoniserande, 

dramatiserande och individualiserande. 

1.4 Avgränsningar

Vi har avgränsat oss till att undersöka de ackrediterade certifieringsorganen på den svenska 

marknaden. Detta för att vi vill få deras syn på ISO 9000 serien av standarder.

1.5 Disposition av uppsatsen

Uppsatsen är indelad i åtta delar. Den första delen behandlar bakgrunden till uppsatsen där vi 

tar upp ämnen som standard, spridning, ISO och ISO 9000 serien. Vi tar även upp de problem 

som vi ser kopplade till ett koncepts spridning. Därefter följer vårt syfte med uppsatsen, som 

är att undersöka och analysera hur ISO 9000 serien har utvecklats och spridits med 

utgångspunkt från Røviks teori gällande framgångsrika recept. Avgränsning är gjord till hur 

ackrediterade certifieringsorganen ser på ISO 9000 seriens utveckling och spridning på den 

svenska marknaden. I den andra delen redovisas ett metodavsnitt. Här finns en beskrivning av 

vår surveyundersökning och hur vi gått tillväga vid insamling av primär- och sekundärdata. 

Vi beskriver vad vårt urval är baserat på samt hur vi valt att genomföra intervjuerna. Därefter 

följer en beskrivning över hur vi bearbetat insamlad data.  

De teorier som vi valt att använda oss av tas upp i den tredje delen. Här redovisas teorierna 

som kännetecknar framgångsrika recept. I den fjärde delen finns en sammanställning över 

empirin som samlats in genom intervjuer och litteratur. Därefter följer analys och tolkning i 

del fem. I den sjätte delen redovisas våra slutsatser och avslutande diskussion samt 

rekommendationer och kritisk granskning i del sju och åtta.

                                                
32 Røvik 2004, s.64
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2 Metod

2.1 Tillvägagångssätt

Avsikten med denna uppsats är att undersöka och analysera vilka faktorer som finns bakom 

ISO 9000 seriens omfattande spridning på den svenska marknaden. För att utföra detta arbete 

har vi valt att genomföra en surveyundersökning med bred och omfattande täckning där vi 

kontaktat samtliga ackrediterade certifieringsorgan i Sverige. En surveyundersökning 

karaktäriseras av att den skall vara av bred och omfattande täckning. Den skall ge en 

överblickbild av hur saker och ting är vid en bestämd tidpunkt och är även beroende av 

empiriska data.33  

2.2 Datainsamling

Vi har hämtat sekundärdata från facklitteratur, vetenskapliga artiklar, utbildningsmaterial och 

hemsidor. För att hitta dessa data har sökningar gjorts i databaser som Emerald, JSTORE, 

Business Source Elite och Affärsdata. Där har vi använt oss av sökord samt kombinationer av 

orden: ISO, ISO 9000, kvalitetsledningssystem, kvalitetssystem, SIS, spridning, certifiering 

och koncept. Dessutom har vi fått förslag på litteratur från Jan Öhrming, högskolelektor och 

docent i företagsekonomi och Fotis Theodoridis, högskoleadjunkt i företagsekonomi båda vid 

Södertörns Högskola. Vår primärdata har samlats in genom intervjuer med representanter för 

certifieringsorgan och SIS.   

2.3 Urval

Vårt urval baseras på samtliga ackrediterade certifieringsorgan i Sverige samt SIS.

Först vände vi oss till SIS, som ansvarar för framtagandet av standarder i Sverige. I kontakt 

med dem blev vi hänvisade till Peter Hartzell, projektledare för ISO 9000 serien. Därefter 

kontaktades de tio ackrediterade certifieringsorganen per telefon med förfrågan om de kunde 

ställa upp och besvara våra frågor runt ISO 9000 serien. De som vi inte fick kontakt med per 

telefon skickades en förfrågan per e-post. Av samtliga tillfrågade hade två företag tid för en 

personlig intervju, två stycken för telefonintervju, två företag besvarade frågorna per e-post.34

                                                
33  Denscombe 2000, s.12
34 Se bilaga 1



13

Ett företag svarade med att de inte ville medverka i undersökningen och fyra besvarade inte 

vår förfrågan. Av vårt urval på totalt elva tillfrågade kan redovisas ett bortfall på fem.

2.4 Intervjuer

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med öppna svar. Syftet med detta var 

att få ökat informationsvärde och skapa djupare förståelse för de faktorer som påverkat ISO 

standardens omfattande spridning.35 Intervjufrågorna skapades utefter Røviks teori36 om 

framgångsrika recept.37 Samma frågor har ställts till alla våra respondenter. För att få en så 

tydlig bild som möjligt över de intervjuades svar så nedtecknades svaren från respondenterna 

av oss båda. Efter avklarade intervjuer har data sammanställs och strukturerats. En 

uppställning med frågorna och alla respondenters svar, samt en bild av den dominerande 

uppfattningen bland samtliga respondenter har skapats. Vid varierade åsikter har även dessa 

redovisats. Resultatredovisning, analys och slutsatser har utifrån detta kunnat genomföras 

systematiskt.

2.5 Validitet

Validiteten i vår uppsats anser vi vara relativt hög därför att våra intervjufrågor är skapade 

direkt utifrån de valda teorierna för att besvara syftet. Dessutom är våra respondenter väl 

insatta i sitt kunskapsområde. För att öka validiteten har båda fört anteckningar vid 

intervjuerna.  Dessutom har vårt arbete prövats genom diskussioner inom vår seminariegrupp. 

Både handledare, opponenter och andra har pekat på oklarheter och felaktigheter. 

                                                
35  Denscombe 2000, s.135
36 Røvik 2004 
37 Se bilaga 2
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2.6 Källkritik

De tillfrågade är representanter för företag som utför certifieringar och har därigenom ett 

ekonomiskt intresse av en positiv vinkling av dess verksamhet. För att få en kritisk vinkel har 

vi valt att använda oss av Bozena Poksinskas granskande doktorsavhandling samt annan 

litteratur.38

Om vi haft den kunskap som vi har idag om standarderna och organiseringen runt om skulle 

även inriktningen och upplägget på uppsatsen blivit annorlunda. Ämnet är stort och kan ses ur 

många olika vinklar och perspektiv. Vi valde att undersöka forskningsämnet utifrån 

certifieringsföretagens synvinkel. I och med detta upplägg finns det en risk att materialet är 

färgat för att framhäva ISO standarderna i en positiv vinkel. 

För att få en mer heltäckande bild över forskningsämnet hade en enkätundersökning riktad till 

användare av ISO 9000 serien kunnat göras för att få en mer objektiv bild. Med denna metod 

hade vi kunna belysa brukarnas uppfattningar och attityder vilket hade varit mycket intressant 

och givande. Dessutom hade fler frågor med olika vinkling till de olika teorierna givit en 

bättre grund för analysen.

                                                
38 Poksinska 2006 och Svedberg Nilsson et al. 2005
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3 Teoretisk referensram

För att få ökad förståelse för vilka faktorer som finns bakom ISO 9000 seriens omfattande 

spridning har författarna valt ut teorier som kännetecknar framgångsrika recept. De teorier 

som valts ut berör faktorer om att framgångsrika recept har gemensamma drag av att vara: 

auktoriserande, teoriserande, produktiverade, tidsmarkerande, harmoniserande, 

dramatiserande och individualiserande. Dessutom används teorier om standarders legitimitet 

och var och till vilka idéer sprids. Dessa element utgör delen för de oberoende variablerna 

som påverkar ett recepts framgång vilken är den beroende variabeln. 

3.1 Gemensamma drag hos framgångsrika recept

Kjell Arne Røvik beskriver i sin bok Moderna Organisationer, trender inom 

organisationstänkandet vid millennieskiftet gemensamma drag som kännetecknar 

framgångsrika recept. 

3.1.1 Auktoriserande drag

Enligt teorin är det av stor betydelse för ett recepts framgång om det associeras med starka 

förebilder. Dessa kan vara både framgångsrika organisationer och enskilda personer som man 

vill identifiera sig med. Organisatoriska förebilder kan medverka till att entusiasmera och 

övertyga tänkbara kunder så att de anammar receptet. Motiven till att ta efter och anamma 

auktoriteternas recept kan vara:

 Auktoriteterna kan ha uppnått en normativ hegemoni så att dess lösningar nära nog tas 

för givna, riktiga och effektiva.39

 När man gör auktoritetens lösningar till sina egna kan det vara uttryck för ett 

Identitetsförvaltande. Organisationen identifierar sig med förebilden och genom att ta 

efter dess recept försöker organisationen närma sig denna. Genom att anamma 

auktoritetens recept visar man också vilken slags organisation man vill uppfattas 

som.40

                                                
39 Scott 1991 ur Selznick 1996 ur Tamm Hallström 1997 ur Røvik 2004, s.70  
40 Røvik 2004, s.70
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 Imitation med kalkylerat risktagande, Organisationen hoppas och räknar med 

framgång för den egna verksamheten genom att adoptera en framgångsrik 

organisations recept.41

Røvik menar att om social auktorisering är en viktig komponent i ett recepts framgång så 

kommer det till tydligt uttryck genom att man generellt är upptagen både av att förmedla 

berättelser om var och när recepten uppstod och av historier om tidigare framgångsrika 

användare.42

3.1.2 Teoriserande drag

En viktig faktor för spridning av recept är teorisering. Inom recepten utvecklar man 

föreställningar om likhet. Koncepten måste framställas så pass generella så att de kan 

uppfattas som en komponent till det abstrakta begreppet organisation.43

Framgångsrika recept presenteras som att de går att använda på alla slags verksamheter. 

Nästan aldrig förmedlar de signaler om i vilka fall de inte passar sig att använda. Faktorer 

som storlek, lokalisering, syfte och antal anställda har inga begränsningar för konceptets 

användningsområde. Ofta förekommer också motiveringen att alla slags organisationer 

kommer förr eller senare att drabbas av samma slags problem i företaget, konceptet botar 

dessa problem.44

3.1.3 Produktiverande drag

Att recept görs till färdiga paketlösningar eller produkter som erbjuds på marknaden är ett 

annat drag hos framgångsrika recept. Det finns fyra element som är viktiga för att lyckas göra 

receptet säljbart45:

 Det bör vara formulerat som ett lätt kommunicerbart budskap

 Informationen om receptet bör vara lättillgängligt för möjliga kunder

 Det bör ha en användarvänlig form

 Kunderna bör på ett trovärdigt sätt blivit informerade om nyttoeffekten i förhållande 

till kostnader och ansträngningar för att ta receptet i bruk.

                                                
41 March 1996 ur Røvik 2004, s.70
42 Røvik 2004, s.71
43 Røvik 2004, s.83
44 Røvik 2004, s.80
45 Miller 1956 ur Watson 1980 ur Røvik 2004, s.86  
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3.1.4 Tidsmarkerande drag

Framgångsrika recept hävdar att koncept passar bäst för de organisationer som vill vara 

moderna och framtidsorienterade.46 Framgångsrika organisationsrecept presenterar lösningar 

på de problem som vid tidpunkten just då är utbredda och gemensamma för flera 

organisationer. Det tidsenliga i receptet bör framhävas.47 Sett i en tidshorisont, spjärnar 

recepten bort från det gamla och in en ny kontext som på väsentliga vis skiljer sig från den 

tidigare. Framgångsrika recept svartmålar nutiden och skönmålar framtiden. Nutiden beskrivs 

som en tid där stora omvälvningar är i antågande. De kontrasterar gamla modeller med de nya 

– och de nya laddas med positiva beteckningar.

Detta görs enligt Røvik på tre olika sätt48:

 Genom att visa att förändringsprocesser drivs av omgivningen

 Genom att det skall vara tidsenligt och modernt

 Genom orientering mot ”det nya”

3.1.5 Harmoniserande drag

Framgångsrika recept presenteras och utformas på ett sådant sätt så att de ska uppfattas som 

något fördelaktigt för alla i en organisation. Receptet får dessutom inte uppfattas som att den 

favoriserar någon grupp inom organisationen. De är noga med att inte hamna på ena eller 

andra sidan av kända intresse- och konfliktlinjer. Ofta är de framgångsrika koncepten så pass 

generella och mångtydiga att grupper med olika motsatta intressen ändå kan sluta sig till dem. 

Vidare framställs organisationen som en enhet som ofta hotas av yttre faror. Dessa faror 

bekämpas bäst av en enhetlig organisation som drar åt samma håll. Betoning av samarbete 

inom hela organisationen är viktig för framgångsrik kvalitetsledning. Alla ska nyttja sina 

starka sidor för att nå bästa resultat.49

                                                
46 Røvik 2004, s.81
47 Røvik 2004, s.91
48 Røvik 2004, s.92
49 Røvik 2004, s.98 
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3.1.6 Dramatiserande drag 

Ett vanligt förekommande gemensamt drag hos framgångsrika recept är att dess 

konceptlitteratur innehåller dramatiska element. Det finns dramatiska berättelser om 

uppkomst och spridning. Røvik skriver att det dramatiska sannolikt bidrar till receptets 

spridningskraft. ”Historien bör vara spännande och ha som drivkraft en grundläggande 

kontrast eller allra helst en konflikt mellan idéer som personifiera av profilerade aktörer. 

Idéerna och aktörerna bör allt efter som historien framskrider möta motstånd och hinder, och 

det bör förekomma en eller ett fåtal vändpunkter och höjdpunkter i handlingsförloppet”.50

3.1.7 Individualiserande drag

Budskapet i ett framgångsrikt recept bör enligt teorin framstå som ett erbjudande till den 

enskilde individen på företaget. Den moderna organisationsmedlemmen beskrivs som en 

självständig och läraktig person som vill ha omväxlande och utmanande arbetsuppgifter. 

Individualisering är en norm och har ett värde i samhället idag. ”Den moderna 

självrealiserande individens arbetskraft, och särskilt den intellektuella och kreativa delen av 

den, blir relativt sett en ständigt viktigare resurs och strategisk konkurrensfaktor i vår tids 

organisationer. I gengäld måste moderna organisationer anpassa sig för att kunna hantera den 

moderna individen”. Ett recepts spridningsförmåga är enligt Røvik beroende av hur pass 

korresponderande det är med samhällets normer och värderingar.51

3.2 Standarders legitimitet

Legitimiteten för en standard är av avgörande betydelse för dess framgång. Det grundas i hög 

grad på relationen mellan dess sändare och mottagare. Det är viktigt med bra relationer mellan 

standardiserare och potentiella användare. Detta är en orsak till att framtagandet av en 

standard ofta är en lång process. Egenskaperna hos standardiserarna är även de viktiga för 

legitimiteten. Standardisering kan betraktas som expertkunskap lagrad i regler.52 Därför 

bygger legitimiteten hos standardiserarna främst på dess status som experter. Att knyta 

standardiseringsverksamheten till en internationell professionellt etablerad sammanslutning är 

                                                
50 Røvik 2004, s.100
51 Røvik 2004, s.103
52 Jacobsson 1998 ur Johansson 2002, s.122
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ett sätt att hävda expertstatus. Enligt Johansson53 torde det viktigaste och vanligaste sättet för 

standardiserare att få legitimitet vara att knyta an till vetenskap.

3.3 Var och till vilka sprids idéer?

I boken Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen skriver författaren om 

organisatoriska fält. ”Fälten har ingen objektiv existens, utan grundas på föreställningar om 

att vissa organisationer av någon anledning - oftast att man sysslar med samma slags 

verksamhet - hör samman”. Fälten kan ändras och gränser kan flyttas, gamla fält byts ut mot 

nya. Då organisationer byter verksamhetsdefinition förändras också fälten.54 När en 

organisation är medlem i ett organisatoriskt nätverk har organisationen ett dubbelt 

förhållningssätt till nätverket; å ena sidan vill man vara lik de övriga organisationerna; å andra 

sidan vill man vara unik.55 Strävan efter likheten gör att organisationer inom samma fält är 

mottagliga för samma slags idéer. Strävan efter att vara unik gör att olika organisationer inom 

samma fält kan ta till sig olika idéer, i olika utsträckning och på olika sätt. Organisationens 

identitet har betydelse. Hur uppfattar organisationen sig och hur vill man bli uppfattad?. 

Dessa uppfattningar skapas oftast i interaktion med andra.56

                                                
53 Johansson 2002, s.122
54 Johansson 2002, s.98
55 Sevón 1996 ur Johansson 2002, s.99
56 Johansson 2002, s.99
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4 Resultatredovisning

4.1 Skapandet av en standard

Enligt Peter Hartzell baseras skapandet och revidering av standarder på involvering och 

engagemang av experter, företag, organisationer och myndigheter. Det är nya krav och 

förväntningar på organisationer som i sin tur skapar nya krav och förväntningar på standarder 

och vice versa.57

Arbetet med att skapa en standard startar oftast med att en organisation kommer med ett 

förslag på ett område som bör standardiseras. Efter det går ISO ut till en vidare krets av 

tänkbara användare för att se om det finns tillräckligt med intresse för att starta en 

arbetsgrupp. De som är intresserade av deltagande och finansiering kan därmed anmäla sig 

och skicka en representant till gruppen. Deltagandet är beroende av deltagarnas intresse att 

bistå med pengar för uppehälle och resor medan arbetet pågår samt kunskap och tid. Sex år är 

den genomsnittliga tiden det tar för att få fram en standard. Förutom arbetet i arbetsgrupperna

sker arbete på nationell nivå i medlemsorganisationerna. Det är vanligt att organisationens 

nationella medlemmar skapar en arbetsgrupp i det egna landet. Denna grupp följer arbete i 

den internationella gruppen och diskuterar de nationella synpunkterna. Deltagarna i 

arbetsgrupperna uppmanas att arbeta utifrån sina expertkunskaper och att inte representera ett 

visst intresse. Samtidigt rekommenderar man deltagarna att hålla nära kontakt med den 

nationella standardiseringsorganisationen som skickat dem till arbetsgruppen. Den 

nominerade personen ingår i sin nationella delegation och ska rösta enligt nationsrösten och 

ska framföra de nationella åsikterna som framkommit vid remissförfarandet.58

                                                
57 Intervju med Peter Hartzell, projektledare på SIS, 2007-12-03 
58 Svedberg Nilsson et al. 2005, s.72
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Figur 4: Organisations schema (egen bild med hjälp av Peter Hartzell59)

Av de 300 deltagarna som arbetar med ISO 9000 serien är majoriteten tjänsteproducenter. 

Många är konsulter som är specialiserade på kvalitetsfrågor. Deras arbete kan vara att hjälpa 

organisationer att bygga upp och implementera kvalitetsledningssystemet. Ofta vill 

organisationer ha hjälp med att anpassa och tolka begreppen och instruktionerna till

standardiseringstexterna. Att en organisation väljer att implementera standarden betyder inte 

alltid att de väljer att certifiera sig. Om organisationen väljer att bli certifierad innebär det att 

man får ett kvitto på implementeringen. Certifikatet ska visa att systemet är genomtänkt, 

välstrukturerat och ordentligt genomfört. Dessutom visar en certifiering att företagets 

kvalitetsledningsystem granskats mot att standardens krav är omsatta i företagets verklighet. 

Det visar även att standarden är lämpligt implementerad och används aktivt i företagens 

verksamhet.60 Certifikatet ger en ”godkännande stämpel” av företaget mot kunder och kan 

vara ett krav för att få göra affärer.61 För detta krävs att man anlitar en certifieringsrevisor som 

regelbundet kontrollerar att kraven följs. Både revisorer och konsulter är vanligt 

                                                
59 Intervju med Peter Hartzell, projektledare på SIS, 2007-12-03
60

Bureau Veritas 2007, www.bvqi.se/homeframset.html
61 Presentationsmaterial från frukostmöte på SIS av Kerstin Jönsson 2007-09-26
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förekommande deltagare i arbetsgrupperna som skapar standarderna. Förutom den stora 

andelen deltagare som är tjänsteproducenter kommer en minoritet från nationella 

standardiseringsorganisationer, universitet och stora industriföretag. Intressegrupperna har 

ökat och fördelningen av platser i grupperna har ofta blivit skev. Organisationen ISO har 

därför infört striktare regler för vilka som får delta i arbetsgrupperna.62

ISO har med tiden expanderat och blivit ett allt starkare varumärke i företagsvärlden. 

Utökningen handlar om både försäljningssiffror, antal och typ av deltagare i arbetsgrupperna. 

I början av 1980-talet bestod en grupp av ett 30-tal personer och i slutet av 1990-talet var 

antalet över 300. Alla ISO:s kommittéer och arbetsgrupper sätts samman av frivilliga 

deltagare. Dessa deltagare åtar sig att ta fram standarder enligt organisationens interna 

regelverk. En ”blomstrande” tjänstesektor bestående av bl.a. konsulter och certifieringsföretag 

har vuxit fram parallellt med spridningen av kvalitetssystem. Att skapa kvalitetsstandarder är 

ett arbete som pågått i över tjugo år och idag finns det många som tjänar pengar på att det. 

Vissa deltagare har varit med ända från början. Enligt boken ”En illusion av frihet” har det för 

en del medlemmar närmast blivit ett självändamål att utveckla organisationen. Där tar man 

upp exempel på att man sätter igång att diskutera vad som kan behövas standardiseras när 

man närmar sig en färdig standard, istället för att man börjar skapa en standard där behovet 

dyker upp.63

                                                
62 Svedberg Nilsson et al. 2005, s.73
63 Svedberg Nilsson et al. 2005, s.70  
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Figur 5: Ackumulerat antal certifieringar som fortfarande är giltiga i Sverige gällande ISO 

9001:200064

Enligt SIS Standard Magazine 2007 finns det inga exakta uppgifter över hur många som 

använder sig av ISO 9000 serien idag. Uppskattningsvis är det ca 10 - 20 miljoner företag och 

organisationer som tillämpar standarden. De stora exportländerna är väl representerade. Cirka 

800 000 företag och organisationer världen över har valt att certifiera sig enligt standarden. 

Det finns 14 branschanpassningar av ISO 9000 serien. Här återfinns bland andra bilindustrin, 

vården och livsmedels- och oljebranschen.65

Företag som har investerat i en standard har intresset av att kommande standarder inte 

förändras alltför mycket. De företag som redan investerat i nya mer utvecklade 

verksamhetssystem än vad som krävs, har intresse av att framtida system liknar och passar in 

för dem. De kan då få konkurrensfördelar då de är de första som uppfyller kraven.66

                                                
64 SWETIC 2007, www.certification.nu/ecomedia/mdb/customstatistics.aspx?cs=b1760f6a-8485-4c64-adc9-
2af60cddb6ea
65 SIS Standard Magazine Nr 3 2007, s.10
66 Johansson 2002, s.75
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4.1.1 Implementering av kvalitetsledningssystem

Serien med ISO 9000 standarder skrevs för att tillhandahålla riktlinjer för att hjälpa 

organisationer med implementering och användning av ett kvalitetsledningssystem.67

Serien kallas ofta för en kvalitetsstandard. Med kvalitet i en organisationsprocess ska värdet 

hos kunden öka genom affärsutbytet med en säljande organisation. Processerna i den säljande 

organisationen ska inriktas mot att åstadkomma sådan kvalitet hos kunden.68

I 1994 års version av ISO 9000 går det att finna följande definition av ett kvalitetssystem:

”Ett kvalitetssystem är organisatorisk struktur, rutiner,   

processer och resurser som är nödvändiga för ledning och 

styrning av verksamheten med avseende på kvalitet”.

Kvalitetsledningssystemet i serien ISO 9000, från år 2000, bygger på åtta 

kvalitetsledningsprinciper som; kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, 

processinriktning, systemangreppssätt för ledning, ständiga förbättringar, faktabaserat 

beslutsunderlag och ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer.69

I SIS Standard Magazine 2007 går det att läsa ”En undersökning gjord 2002 visar att 75 

procent av alla företag som behärskar principerna har en stark positiv utveckling på faktorer 

som lönsamhet, produktivitet och avkastning på arbetande kapital”.70

                                                
67 Poksinska 2006, s.1
68 Brunsson & Jacobsson 1998, s.35
69 SIS 2007, www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabid=107&menuItemID=125
70 SIS Standard Magazine Nr 3 2007, s.11
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Figur 6: De åtta principerna för kvalitetsledning som ligger till grund för serien ISO 9000, 

år 2000 71

Trots att standarden är generell när det gäller principer för organisering så gör den inga 

anspråk på att ange hur principerna skall implementeras.72 Tanken med ISO 9000 serien är att 

inte i detalj ange hur kvalitet skall uppnås. Istället ska det ses som ett verktyg som varje 

enskild användare skall kunna använda på det sätt som passar just dess organisation.73

I artikeln, The Importance of ISO, står det att läsa att ett hinder för ISO implementeringen 

det tysta motståndet till förändring ”Vi har alltid gjort på detta sätt” attityden.74

                                                
71 ISO 9000:2000 ur Bergman & Klefsjö 2002, s.264
72 Brunsson & Jacobsson 1998, s.37
73 Brunsson & Jacobsson 1998, s.38
74 Quality Management Nr 1 2000 

Principer för kvalitetsledning i ISO 9000

Kundfokus. Organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och 
framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders 
förväntningar.

Ledarskap. Ledare åstadkommer enhetlighet när det gäller organisationens inriktning. De 
bör skapa och underhålla den inre miljö vari personalen kan engageras helt för att uppnå 
organisationens mål.

Medarbetarnas engagemang. Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta 
tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för 
organisationens bästa.

Processinriktning. Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande 
resurser hanteras som en process.

Systemangreppssätt för ledning. Att fastlägga, förstå och hantera samhörande processer 
som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål.

Ständig förbättring. Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara 
ett beständigt mål.

Faktabaserade beslut. Verkningsfulla beslut baseras på att analys av data och annan 
information.

Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer. En organisation och dess 
leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer ökar förmågan 
hos båda att skapa värde.
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Däremot förklarar Bozena Poksinska75 att eftersom behörighetskraven är så pass generella 

och organisationer själva bestämmer i vilken utsträckning de vill följa standarden blir 

konsekvenserna därefter. Vissa organisationer hävdar att deras processer inom 

organisationen redan följer ISO 9000 utan att ändra något i praktiken. Det finns möjlighet 

för organisationer att erhålla ett certifikat utan att göra några som helst ändringar i 

organisationen. En svårighet som organisationer möter är att hitta den rätta nivån för 

standardisering. Om arbetsinstruktionerna blir för detaljerade blir de nonchalerade eftersom 

varje anställd behöver en viss grad av frihet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Samtidigt blir arbetsinstruktionerna meningslösa om de är för allmänna och generella.76

Resultatet blir inte bättre än förståelsen av standarden hos företagets ledning. En vanlig

kommentar är att ledningssystemet är ”tungt och byråkratiskt” men ISO 9001 har inget 

krav på byråkrati, tvärt om är kravet att analysera och förbättra.77

ISO 9000 är uppbyggd kring föreställningen att alla organisationer blir effektivare om de 

genomför en kartläggning (nulägesanalys), därefter strukturerar och fastställer hur och vad 

som skall göras och att man slutligen genomför det. ISO 9000 betonar en syn på 

organisationer som avgränsande enheter, betydelsen av mätbara mål, styrande ledningar och 

formella dokument. Den relevanta omvärlden består närmast av kunder.78 Enligt Peter 

Hartzell79 är det viktigt att sätta upp tydliga kvantitativa och kvalitativa mål där man ser 

resultat och effekt av användandet av ISO 9000 serien inom ledningssystemet. T.ex. 

förbättringar inom olika ledtider, fakturering, kontakt med kunder, leveranser, lagerhantering, 

minskade skador (produkter och anställda), kund- och personalnöjdhet, ekonomiska 

förbättringar som även gynnar kunderna, kundservice, etc.

                                                
75 Poksinska 2006, s.84
76 Poksinska 2006, s.85
77 Presentationsmaterial från frukostmöte på SIS av Thomas Brandin, Bureau Veritas 2007-09-26
78 Brunsson & Jacobsson 1998, s.40
79 Intervju med Peter Hartzell, projektledare på SIS, 2007-12-03
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4.1.2 Fördelar med ISO 9000 serien

Fördelar med ISO 9000 serien enligt intervjupersoner som representerar företag som 

implementerat ISO 900180:

 Implementeringen av ISO 9001 har ökat vårt anseende i samhället.

 ISO 9001 hjälpte oss att skapa ordning och reda i organisationen.

 Standarden utgör en gemensam referens mellan kunder och leverantörer med stort 

värde.

 Standarden har bidragit till att processer fungerar bättre, effektivare och säkrare.

 Medarbetare och chefer är bättre informerade om mål och hur organisationen ska 

uppnå dem.

 Det har bidragit till en ökad kvalitet i verksamheten.

 Certifieringen har bidragit till förtroende.

Andra fördelar är att standarden skapar en gemensam begreppsvärld mellan olika företag. Det 

ger också en bra start på vad som bör beaktas och styras upp. I SIS Standard Magazine 

beskrivs ISO 9000 serien som en problemlösare; ”ISO 9000 är en standard som löser 

problem. Med ISO 9000 får du tillgång till det senaste inom kvalitetsarbete. Ett gemensamt 

synsätt i relationen med kunder och leverantörer, ökad effektivitet och ständig förbättring är 

hörnpelare som alla organisationer kan dra fördel av”.81 På certifieringsorganet DNV:s 

hemsida kan man läsa: ”Många företag har tack vare sin certifiering kunnat ta bort onödiga

rutiner och dubbelarbete och istället fått ett ökat ansvarstagande i hela organisationen”.82

                                                
80 SIS Standard Magazine Nr 3 2007, s.12 
81 SIS Standard Magazine Nr 3 2007, s.11
82 Det Norske Veritas 2007, www.detnorskeveritas.se/certification/ledningssystem/kvalitet/ISO9001.asp
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4.2 De ackrediterade certifieringsorganens syn på ISO 9000 serien

Motiv till ISO 9000 certifiering: 

Den dominerande åsikten bland respondenterna till varför företag vill bli ISO 

9001 certifierade är att det skapar bättre ordning, leveranssäkerhet och bättre 

lönsamhet inom organisationen samt att det är ett kundkrav. 

Framgångsrika användares påverkan på spridningen av ISO 9000 serien:

Att framgångsrika organisationer haft positiv påverkan som bidragit till 

seriens spridning ansåg samtliga respondenter som en självklarhet.

Samtliga intervjuade håller med om att det finns berättelser om tidiga, 

framgångsrika användare. De ger exempel på olika företag. Vi antar att 

deras svar baseras på att de arbetar med certifiering inom olika branscher.

Enligt våra respondenter var t.ex. ABB, Fors (nuvarande Stora Enso Fors 

AB), Ericsson AB och Sandvik tidigare framgångsrika användare av ISO 

9000 serien. De blev förebilder och mindre företag tog efter deras sätt att 

använda standarden inom organisationen.83 Att kopiera storföretagens 

användningssätt som mall blev ofta fel. Det bidrog ofta till alltför tungrodda 

rutiner och administration i de små organisationerna.84

Exempel på organisationer där det är mindre bra att använda ISO 9000 serien:

Samtliga respondenter tycker inte att det finns några organisationer där ISO 

9000 serien inte skulle kunna tillämpas. Däremot framkom det att mindre 

organisationer med endast ett fåtal anställda kan anse att kostnaden för 

implementeringen av ISO 9001 ofta blir för stor. Det tar dessutom ofta för 

mycket tid i anspråk. En annan viktig aspekt är att det inom vissa branscher 

                                                
83 Intervjuer med Roger Wikström, revisionsledare på Intertek SEMKO Cerification AB , 2007-11-19 och Peter 
Gullbransson på BMG TRADA Certifiering AB, 2007-11-28 
84 Intervjuer med Roger Wikström, revisionsledare på Intertek SEMKO Cerification AB, 2007-11-19  
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krävs andra standarder än ISO standarden för kvalitetssäkring som inom 

försvars-, bil- och livsmedelsbranschen.   

Faktorer som kan hindra en lyckad ISO 9001 implementering:

Den dominerande åsikten bland respondenterna är att utan ledningens 

engagemang så är det svårt att genomföra en lyckad implementering. En 

annan hindrande faktor är om organisationer bara införskaffar ett certifikat att 

”hänga på väggen” för att kunderna kräver det. Med detta synsätt på ISO 9000 

serien där man inte arbetar efter principerna så förlorar organisationerna förr 

eller senare konkurrenskraft mot andra aktörer och branschen blir 

självsanerande. Det största misstaget ett företag kan göra är att tvinga på 

arbetarna behörighetskraven. Personal som inte får vara med och arbeta fram 

det nya tankesättet har svårt att acceptera och ta till sig det nya. Dessutom får 

ledningen inte komma med färdiga lösningar angående standarden där de 

anställda inte fått varit delaktiga. Istället bör företag erbjuda tränings- och 

medvetenhetsprogram för att göra personalen involverad.85

Faktorer som kan göra det extra fördelaktigt vid en ISO 9001 implementering:

Ledningens engagemang är den faktor som respondenterna ser som den 

viktigaste som gör det extra fördelaktigt vid implementering av ISO 9000. En 

respondent tar även upp vikten av en god konsult. En annan tar upp de åtta 

ledningsprinciperna.

Enligt respondenterna är en viktig komponent för ISO 9000 serien ”attityderna 

inom företaget”. Både företagsledning och anställda måste vara motiverade 

och engagerade för en lyckad implementering. De företag som certifierar sig 

och ser standarden som ett ”nödvändigt ont”, dvs. de följer inte standardens 

riktlinjer och har varken ledningens stöd eller medarbetarnas engagemang 

brukar inte klara konkurrensen gentemot andra företag. 

Enligt Roger Wikström ”så ska varje individ inom organisationen både ha 

befogenheter och ansvar för sin del av processen. Detta genererar större 

                                                
85 Samtliga respondenter 
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engagemang och motivation i arbetet. Genom ISO 9001 utbildas alla inom 

kvalitetsledningssystemet vilket medför att de anställda blir ”specialister” 

inom sitt område. Vidare så medför kartläggning och identifiering av de 

anställdas kompetens bl.a. bättre medarbetarsamtal”.86

Synen på om storlek, lokalisering, syfte och antal anställda har begränsningar för ISO 

9000 seriens användningsområde:

Alla respondenterna utom en svarar nej på frågan. Även om det ett stort 

företag eller bara är två stycken så spelar det ingen roll. Organisationen får 

anpassa standarden till sin egen verksamhet.  Några nämner dock att vid 

fåmansföretag kan kostnaderna för implementeringen bli för stora. Dessutom 

tar det ofta för mycket tid i anspråk. Genom våra intervjuer har det 

framkommit att standarden anses vara generell. 

De främsta problemen i en organisation som ISO 9000 serien kan förhindra:

Våra respondenter var eniga om att standarden ska förhindra att organisationer 

får missnöjda kunder, undermålig process för ständiga förbättringar och 

slöseri av tid, pengar och resurser. De svarade också att man genom ISO 9000 

upptäcker problem innan de når kund.

Synen på ISO 9000 serien som en färdig paketlösning och förberedelser som krävs 

innan en organisation kan börja använda sig av standarden:

Samtliga betonar att det inte är en färdig paketlösning. Serien är väldigt teoretisk 

och kräver mycket förberedelser innan implementering. Det krävs en noggrann 

kartläggning av verksamheten innan implementering. Enligt Roger Wikström är 

det mycket viktigt att standarden genomsyrar hela verksamheten. Det finns inga 

genvägar till en lyckad implementering.87 Några av våra respondenter poängterar 

att det är viktigt att organisationen verkligen jobbar utefter systemet, så att 

certifikatet inte bara blir en ”tavla på väggen” för att visa kunderna. 

                                                
86 Intervju med Roger Wikström, revisionsledare på Intertek SEMKO Cerification AB, 2007-11-19
87 Intervju med Roger Wikström, revisionsledare på Intertek SEMKO Cerification AB, 2007-11-19
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Andra viktiga faktorer för en lyckad implementering är bra planering och 

noggrann kartläggning av affärsidé, vision, kvalitetsmål, kundkrav etc.88 Det är 

bra att ta hjälp av en konsult som dels kan ta dialogen med ledningen samt med 

de övriga anställda.89 ”Viktigt är också att implementeringen bygger på de åtta 

ledningsprinciperna” säger Peter Hartzell.90

Synen på ISO 9000 serien som användarvänlig:

Samtliga betonar att standarden är lättare att arbeta med för en person som är 

insatt i ämnet än för noviser. Då är utbildning och information mycket viktigt . 

Respondenterna anser att nuvarande version är mer användarvänlig än tidigare 

versioner som ansågs vara byråkratiska. 

Synen på ISO 9000 serien som modern och tidsenlig:

Den dominerande åsikten bland respondenterna är att ISO 9000 serien är modern 

och ”ligger i tiden”. Standarden uppdateras för att anpassa sig till den 

föränderliga omvärlden. Några ansåg dock att revidering borde ske oftare. Enligt 

Peter Hartzell så revideras och uppgraderas ISO 9000 serien med jämna 

mellanrum.91

ISO 9000 serien som främjande för individen i organisationen:

Samtliga tycker att standarden är fördelaktig och gynnar samtliga i en 

organisation. Enligt Staffan Arve så är ISO 9000 serien fördelaktigt för alla 

organisationer, därmed är det självklart även fördelaktigt för individerna som 

ingår i organisationen.92 Majoriteten av respondenterna anser att den enskilde 

individen gynnas genom att arbetsuppgifterna blir definierade och nedskrivna. 

Alla blir ansvariga för sin del av processen. Kartläggning och identifiering av de 

anställdas kompetens bidrar till bland annat bättre medarbetarsamtal. Detta 

                                                
88 Intervjuer med Peter Hartzell, projektledare på SIS, 2007-12-03 och Peter Gullbransson, , revisor BMG 
TRADA Certifiering AB, 2007-11-19
89 Intervju med Roger Wikström, revisionsledare på Intertek SEMKO Cerification AB, 2007-11-19
90 Intervju med Peter Hartzell, projektledare på SIS, 2007-12-03
91 Ibid.
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medför även att problem som uppstår kanaliseras och löses så att upprepning inte 

sker. Företag som erbjuder tränings- och medvetenhetsprogram hjälper 

personalen att bli mer involverad i ISO 9000 tankesättet. Det genererar även mer 

motivation och engagemang i arbetet.  

Orsaker till att vissa företag arbetar efter ISO 9001 men inte certifierar sig:

Hälften av respondenterna tror att kostnaden för certifiering och återkommande 

revisioner är en av anledningarna till att organisationer inte certifierar sig. 

Många organisationer tycker att ISO 9001 är bra som en kravstandard och påstår 

att de lever upp till kraven eller jobbar efter det, dock saknas yttre krav som gör 

att de inte certifierar sig. Peter Hartzell tar upp faran med att bara se till 

kostnaden för en certifiering. Certifieringskostnaden är ringa mot övriga 

kostnader och möjligheter till intäkterna stora.93

”Tvingande” implementering av ISO 9000 serien inom vissa branscher:

Samtliga respondenter tar upp att inom exempelvis bil-, flyg- och medicin 

branschen är det tvingande med certifiering. Inom dessa branscher är det extremt 

hårda säkerhetskrav som även gäller för leverantörerna. Inom de branscher där 

det inte är ett krav, ska ett certifierat företag bedöma vilken inverkan en 

leverantörs produkt har på slutprodukten. Många gånger när en organisation 

upptäcker alla fördelar med ett ledningssystem baserat på t.ex. ISO 9001, så går 

de ett steg vidare och ser till leverantörer (och kunder) som också 

”kommunicerar” på ett liknande sätt. 

                                                                                                                                                        
92 Intervju med Staffan Arve, revisionsledare på DNV, 2007-12-10
93 Intervju med Peter Hartzell, projektledare på SIS, 2007-12-03
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5 Analys och tolkning

5.1 ISO:s auktoriserande drag

Genom att samtliga respondenter anser att det vara en självklarhet att framgångsrika företag 

bidrar till positiv spridning av standarden finner vi att empirin stämmer väl överens med 

teorin. Våra respondenter nämnde tidiga användare av ISO 9001 som var framgångsrika t ex 

ABB, Fors, Ericsson AB och Sandvik. Företagen sågs enligt våra respondenter som förebilder 

och tros ha bidragit till den omfattande spridningen. Kopieringen av dessa stora 

multinationella företag sätt att använda sig av standarden var dock inte alltid lyckad. För små 

företag blev det ofta besvärligt.  

5.2 Teoriserande drag

Vi har funnit att ISO 9000 serien har teoriserande drag. Både små och stora organisationer 

inom olika branscher kan använda standarden. Detta bekräftas genom de intervjuer som 

genomförts. Respondenterna framhåller att det är upp till varje organisation att anpassa 

standarden till den egna verksamheten. Att standarden finns i 157 länder och är översatt på 

ett flertal språk visar på ISO:s generella drag. Brunsson och Jacobsson lyfter fram att trots att 

standarden är generell när det gäller principer för organisering så gör den inga anspråk på att 

ange hur principerna skall implementeras. Dessutom är tanken med ISO 9000 serien att inte i 

detalj ange hur kvalitet skall uppnås vilket stämmer väl överens med teorin. 

5.3 Produktiverande drag

Vi anser att det produktiverande draget delvis inte överensstämmer med ISO 9000 serien. 

Detta bekräftas även från våra respondenter som framhåller att ISO serien inte är en färdig 

paketlösning. Serien är väldigt teoretisk och kräver mycket förberedelser innan 

implementering. Respondenterna var alla överens om att det är viktigt med noggranna och 

omfattande förberedelser innan implementering av konceptet för att det skall bli lyckat. Innan 

en implementering är det viktigt att göra en kartläggning av organisationen och dess affärsidé, 

vision, kvalitetsmål, kundkrav etc. De ansåg dock att serien har en användarvänlig form, men 

är lättare att arbeta med för en person som är insatt i ämnet än för noviser. Respondenterna 
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betonar att nuvarande version är mer användarvänlig än tidigare versioner som ansågs vara 

byråkratiska. Peter Hartzell på SIS anser att kunderna blir informerade om nyttoeffekten med 

ISO 9000 serien genom att det poängteras att det viktigt med att sätta upp tydliga mål där man 

kan se resultat och effekt av användandet av serien. Exempel på områden som förbättras är: 

ledtider, fakturering, kontakt med kunder, leveranser, lagerhantering, minskade skador 

(produkter och anställda), kund- och personalnöjdhet, ekonomiska förbättringar som även 

gynnar kunderna, kundservice, etc.

5.4 Tidsmarkerande drag

Vi har funnit tidsmarkerande drag i SIS:s utbildningsmaterial. Där beskrivs nutiden med 

egenskapen; hög förändringstakt. De skriver också att det blir allt mer betydelsefullt att ha 

förmågan att leda, styra och utveckla organisationer i förändring.

Den dominerande åsikten bland respondenterna är att ISO 9000 serien är modern och ”ligger i 

tiden”. Standarden uppdateras för att anpassa sig till den föränderliga omvärlden. Några ansåg 

dock att revidering borde ske oftare. ISO 9000 serien revideras och uppgraderas med jämna 

mellanrum. Desto fler organisationer som anammar standarden desto mer familjär blir den för 

fler människor och organisationer. Standarden har funnits i många år men eftersom den 

spridits till fler och fler organisationer så känns den än mer aktuell och tidsenlig. Vidare drivs 

förändringsprocessen av omgivningen genom att arbetet med att skapa och revidera ISO 9000 

serien baseras på involvering och engagemang av experter, företag, organisationer och 

myndigheter. Nya krav och förväntningar på organisationer skapar nya krav och förväntningar 

på standarden. I SIS Magazine fann vi explicit uttryckt att standarden är problemlösare.

5.5 Harmoniserande drag

Vi anser att ISO 9000 serien har tydliga drag av att vara harmoniserande. Samtliga 

respondenter tycker att standarden är fördelaktig och gynnar alla i en organisation. Både i 

litteraturen och i samtal med våra respondenter framkom det tydligt att ISO 9000 serien bör 

vara väl förankrat hos alla inom organisationen om resultatet ska bli lyckat. All personal bör 

vara motiverad och engagerad. För att nå dit fann vi att företag gärna får erbjuda tränings- och 

medvetenhetsprogram för att göra personalen involverad. En viktig framgångsfaktor är att 

ledningen inte får komma med färdiga lösningar om ISO 9000 serien där de anställda inte fått 
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varit delaktiga. Personal får ofta svårt att acceptera och ta till sig det nya tankesättet om de 

inte får varit med och arbeta fram det. Majoriteten av respondenterna anser att den enskilde 

individen gynnas genom att arbetsuppgifterna blir definierade och nedskrivna. Alla blir 

ansvariga för sin del av processen.

5.6 Individualiserande drag

Vi anser att ISO 9000 serien stämmer väl överens med det invidualiserande draget. Detta 

genom att serien bidrar till att varje enskild individ får ansvar och befogenheter för sin del av 

processen. Detta medför större engagemang och motivation i arbetet. Alla utbildas inom 

kvalitetssystemet vilket medför att de anställda blir ”specialister” inom sitt område. Positivt 

för individen är också kartläggning av företaget och dess processer, för då upptäcks onödiga 

ruiner och dubbelarbete. Dock är det viktigt att hitta den rätta nivån för standardisering för att 

det ska medföra betydelse för individen. Alltför detaljerade arbetsinstruktioner medför att de 

nonchaleras och alltför generella blir betydelselösa för individen.

5.7 Dramatiserande drag

Det dramatiserande draget bekräftas av samtliga respondenter. De håller med om att det 

finns berättelser om tidiga, framgångsrika användare av ISO 9000. De tog upp ABB, 

Fors, Ericsson AB och Sandvik som exempel på tidiga användare men det är ingen av 

respondenterna som nämnde någon typisk dramatisk berättelse om dessa som satt sina 

spår i historien. De blev dock förebilder och mindre företag tog efter deras sätt att 

använda standarden inom organisationen. 

5.8 Standarders legitimitet

Vi har funnit att skapandet och revidering av standarder bygger på involvering och 

engagemang från experter, företag, organisationer och myndigheter. Det är nya krav och 

förväntningar från organisationer som i sin tur skapar nya krav och förväntningar på 

standarder och vice versa. 

Varje land har möjlighet att påverka innehållet i en standard med sitt lands röst dvs. varje 

land har en röst. Detta borde borga för god legitimitet men ett problem med legitimiteten 
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är den stora andelen medlemmar som representeras av intressegrupper. Medverkandet i 

arbetsgrupperna bygger på deltagarnas intresse att bistå med pengar, kunskap och tid.  

Dessa medlemmar gör det tydligare att ISO standarder inte enbart grundas på objektiv 

expertis. Företag och organisationer tycks i stor utsträckning kunna påverka 

utformningen av nya ISO standarder som växer fram. Intressegrupperna har ökat och 

fördelningen av platser i arbetsgrupperna som tar fram standarderna har därför ofta blivit 

skev. Detta anser vi borde bidra till allt minskad legitimitet. Ytterligare en orsak till 

bristande legitimitet är det faktum att många tjänar pengar på att det ständigt utvecklas 

nya standarder. Vi har funnit faktalitteratur som påpekar att det ibland kan vara så att 

standarder skapas för skapandets skull och inte för att behovet finns.

5.9 Var och till vilka sprids idéer?

I vår insamlade data fann vi att företag som implementerat standarden beskrev att de 

uppfattats av omgivningen på ett nytt sätt i och med dess implementering och certifiering: 

 Implementeringen har ökat vårt anseende i samhället

 Certifieringen har bidragit till förtroende.

Vidare beskrivs certifikatet som en ”godkännande stämpel” av företaget mot kunder. 

Däremot anser vi att en certifiering för att vara unik torde vara mycket ovanligt då 9988 

stycken företag i Sverige innehar ett giltigt ISO 9001 certifikat i år (2007) vilket kan 

jämföras med de sju certifieringar som fanns år 1990. 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion

Genom litteraturstudier och intervjuer har vi kunnat undersöka om ISO 9000 serien 

överensstämmer med de valda teorierna. Dessa har visat att ISO 9000 serien har många av de 

komponenter som Røvik beskriver i sin teori om gemensamma drag hos framgångsrika recept 

sett ur de ackrediterade certifieringsorganens synvinkel. Vi har funnit ett antal faktorer som 

har betydelse för utvecklingen och spridningen av ISO 9000 serien i Sverige. Organisatoriska 

förebilder har påverkat andra organisationer att ta till sig standarden. Desto fler organisationer 

som anammar standarden ju mer familjär blir den för fler människor och organisationer. 

Ackumulerat antal certifierade organisationer ökar varje år i Sverige. Vidare framställs 

standarden som så pass generell att den kan användas av alla – stora som små organisationer. 

Det finns inga begränsningar eller hinder för standardens användningsområde vilket gör att 

standarden har stor potential att spridas ytterligare. Dock finns det branscher där det krävs 

ytterligare kvalitetskrav, utöver ISO 9000 serien. Exempel på sådana är flyg, bil och 

livsmedelsbranschen. Att ISO 9000 serien anses vara modern och ”ligger i tiden” är en 

bidragande faktor till standardens spridning. Organisationer idag vill uppfattas som moderna 

och väljer därför att ta till sig nya recept och får i och med detta konkurrensfördelar. 

Standarden uppdateras regelbundet för att anpassa sig till den föränderliga omvärlden. 

Ytterligare framgångsfaktorer är att ISO 9000 serien presenteras och utformas på ett sådant 

sätt att den uppfattas som något fördelaktigt för alla i en organisation. Konceptet framställs 

som att det inte favoritiserar någon enskild grupp i organisationer. Den enskilde individen 

gynnas genom att arbetsuppgifterna blir definierade och nedskrivna. Alla blir ansvariga för 

sin del av processen. Detta tror vi medför mer meningsfulla arbetsuppgifter och därmed högre 

engagemang och motivation. Beroende hur vi ser på standardens legitimitet som 

spridningsfaktor så kan den både uppfattas som legitim och inte. Det faktum att den bygger på 

involvering och engagemang från flera experter, företag, organisationer och myndigheter gör 

att den anses vara legitim. Däremot bygger medverkandet i arbetsgrupperna på deltagarnas 

intresse att vilja bistå med pengar, kunskap och tid. Detta tillsammans med det faktum att 

väldigt många människor tjänar pengar på standarden bidrar till alltmer minskad legitimitet.

De delar inom Røviks teori som vi inte till fullo kunnat finna hos ISO 9000 serien är det 

dramatiserande och produktiverande draget. Gällande det dramatiserande draget så har flera 

av våra respondenter berättat om framgångsrika ABB, Fors, Ericsson AB och Sandvik som 

ses som organisatoriska förebilder som andra företag försökt efterlikna. Dessa företag anses 

haft positiv betydelse för den omfattande spridningen. Vi har dock inte kunnat finna någon 



38

typisk dramatisk berättelse om dessa som satt sina spår i historien. Tilläggas bör att resultatet 

från undersökningen gällande det dramatiserande draget kan ha blivit annorlunda om vi ställt 

frågan till någon som har en större kunskap om historien. Sett ur det produktiverande draget 

så framställs inte ISO standarden som en färdig paketlösning. Serien är väldigt teoretisk och 

kräver mycket förberedelser innan implementering. Detta drag överensstämmer därför ej med 

teorin. Standarden anses dock ha en användarvänlig form, men är lättare att arbeta med för en 

person som är insatt i ämnet än för noviser.

Med utgångspunkt från teorin anser vi att samtliga nämnda faktorer har varit av avgörande 

betydelse för ISO 9000 seriens spridning. Förutom Røviks teori tror vi att den ”tvingande” 

implementeringen, där bl.a. kunder kräver av sina leverantörer att de skall vara certifierade, 

hjälpt till att sprida standarden ytterligare.  

Insikten vi fått genom detta arbete är att framtidsutsikterna är goda för fortsatt spridning av 

ISO 9000 serien. Det som kan få negativ inverkan på spridningen är dock den bristande 

legitimiteten genom att väldigt många människor tjänar pengar på standarden. Dessutom 

bygger medverkandet i arbetsgrupperna på deltagarnas intresse att vilja bistå med pengar, 

kunskap och tid.

Vi har under uppsatsskrivandet erhållit stor kunskap och insikt om ISO 9000 serien, hur 

certifieringsförfarandet går till och om själva organiseringen runt om dessa standarder. Det 

skulle vara mycket intressant att vidare studera processen för hur ISO bereder och beslutar om 

framtagning av standarder. Eftersom ISO är ett nätverk av nationella standardiserings institut i 

157 länder med en medlem och röst per land så har vi funderingar om mindre länder med sin 

röst kan blockera standarder som är viktiga för de större länderna. Dessutom skulle det vara 

intressant att undersöka om det finns länder som försöker påverka andra till att rösta som de 

vill. Vidare har vi funderingar om alla medlemmar röstar eller om bara de som är intresserade 

av en viss standard gör det. Vi har blivit varse att det finns stora, framgångsrika företag som 

inte är certifierade i enlighet med ISO 9001 men som kräver av sina leverantörer att de skall 

vara det. Detta ställer vi oss undrande och nyfikna till.  
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7 Appendix

Bilaga 1

Personliga intervjuer har genomförts med:

 Peter Hartzell, projektledare för ISO 9000 serien på SIS

 Roger Wikström, revisionsledare på Intertek-SEMKO Certification AB. 

Dessa genomfördes på respondenternas arbetsplatser och varade mellan 1-1,5 timme. 

Telefonintervjuer har genomförts med:

 Peter Gullbransson, revisor på BMG TRADA Certifiering AB

 Staffan Arve, revisionsledare på Det Norske Veritas Certification AB. 

Dessa intervjuer tog ca 30 minuter. 

Svar per e-post lämnades av:

 Leif Strand, VD på AAA Certification AB

 Dag Sjöholm, sektionschef på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP
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Bilaga 2

Frågor om ISO 9000 serien

1. Varför tror du att företag vill bli ISO 9001 certifierade?

2. Vet du om det finns berättelser om tidiga framgångsrika användare av ISO 9000 
serien?

3. Om det finns tidiga framgångsrika användare, tror du att dessa bidragit till att fler 
företag certifierat sig?

4. Finns det exempel på organisationer där det är mindre bra att använda ISO9000 
serien?

5. Finns det kända faktorer som kan hindra en lyckad ISO 9001 implementering?

6. Finns det kända faktorer som kan göra det extra fördelaktigt vid en ISO 9001 
implementering?

7. Har storlek, lokalisering, syfte och antal anställda några begränsningar för ISO 9000 
seriens användningsområde?

8. Vilka är de främsta problemen i en organisation som ISO 9000 serien kan förhindra?

9. Vet du om ISO 9000 serien är en färdig paketlösning som är färdig att börja användas? 
Vilka förberedelser krävs innan en organisation kan börja använda sig av standarden?

10. Tycker du att ISO 9000 serien har en användarvänlig form?

11. Anser du att ISO 9000 serien är modern och ”ligger i tiden”?

12. Tror du att ISO 9000 serien är fördelaktigt för alla i en organisation eller kan det 
tänkas missgynna någon grupp?

13. Hur gynnar ISO 9000 serien den enskilda individen i organisationen?

14. Vad anser du kan vara anledningen till att vissa företag arbetar efter ISO 9001 men 
inte certifierar sig? 

15. Anser du att det har varit ”tvingande” implementering inom vissa branscher? Vet du 
om det finns krav på att ett certifierat företag endast ska använda leverantörer som 
också är certifierade?

16. Hur mycket kostar en certifiering? 


