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Sammanfattning 

 

Kvalitetsledningsstandard ISO 9001 samt miljöledningsstandard ISO 14001 är idag frekvent 

förekommande i svenska företag. Standarderna har som syfte att ligga till grund för en 

organisations ledningssystem och innehåller en mängd kravspecifikationer som anses vara 

optimala för att en verksamhet ska bedriva ett hållbart kvalitetsarbete. Standarderna ges ut av 

International Organization for Standardization, vilken förkortas som ISO. Förkortningen grundar 

sig i det grekiska ordet isos som kan översättas till identisk eller lika. Grundidén för ISO-

standarder är nämligen att de är standardiserade riktlinjer som går att applicera på alla 

organisationer med samma resultat.   

 

Genom en kvalitativ flerfallsstudie så ämnar forskningen att undersöka hur organisationer 

påverkas av ISO-standarders spridning och institutionalisering, samt vad det har för effekt på 

dess arbete med kvalitet och hållbarhet. Under arbetets gång så har primärdata samlats in genom 

sex semi-strukturerade intervjuer med kvalitetschefer, miljöchefer och projektansvariga på ISO-

certifierade företag samt hos Swedish Standards Institute. Majoriteten av forskningsanalysen 

behandlar ISO-standarder i kontexten kring institutionalisering, isomorfism och institutionellt 

tryck, men den undersöker även företags påstådda motiv, och hur de upplever de organisatoriska 

konsekvenserna av anpassningen till ett ISO-certifierat ledningssystem. 

 

Utfallet av undersökningen visar att de undersökta företagen påstår sig ha tre olika motiv till att 

göra en anpassning till ISO-standarder och dessa är: Påtryckningar från intressenter och 

kundernas krav på certifierade ledningssystem, certifieringar som konkurrensfördel i 

upphandlingar, samt en tilltro till standardens förmåga att effektivisera den egna verksamheten.  

 

Påtryckningarna från intressenter har visat sig ha en central roll i hur företaget bedriver sitt arbete 

med standarder. De organisatoriska effekterna upplevs av samtliga respondenter som positiva 

men ger i de flesta fall inte intryck av att vara bra nog för att motivera den mängd tid och resurser 

som krävs för att erhålla ett certifikat. Istället sätts processen ofta igång genom ett tryck från 

omgivningen där kunderna genom sina kravställningar har en förmåga att få företagen att initiera 

sin anpassning. Svenska organisationer drivs således till att anpassa sig till samma typ av 

standardiserade sätt att bedriva sitt arbete, vilket gör dem mer homogena med sin omgivning och 

bidrar till att kvalitets- och miljöarbetet allt mer blir professionaliserat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: ISO 9001, ISO 14001, kvalitet, standardisering, ledningssystem, institutionalisering, 

isomorfism, professionalisering 
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Abstract 

 

Quality management standard ISO 9001 and environmental management standard ISO 14001 are 

frequently occuring in swedish enterprises. The standards are intented to provide a foundation for 

an organization’s management system and they contain a series of specifications that are 

estimated to be optimal for a business to conduct a sustainable and high quality operation. ISO-

standards are published by International Organization for Standardization, which is abbreviated 

as ISO. The abbreviation stems in the greek term isos, which can be translated into equal or alike. 

The main idea of ISO-standards is that they are a series of standardized guidelines which can be 

applied to any organization with the same results.  

 

By conducting a qualitative multi-case study the research intends to examine how organizations 

are affected by the ISO-standards proliferation and institutionalization, as well as its perceived 

effects on firms’ work with quality and sustainability. Primary data has been gathered during the 

course of the research by conducting six semi-structured interviews with quality managers, 

environmental managers and project managers at ISO-certified enterprises as well as the Swedish 

Standards Institute. The majority of the analysis treats ISO-standards in the context of 

institutionalization, isomorphism and institutional pressure. Moreover, it also examines the 

enterprises alleged motives for adaption as well as their experience of the organizational changes 

a certified management system entails.  

 

The results of the research shows that the examined enterprises claims to have three different 

motives for adaption: Pressure from stakeholders and the customers’ demands for certified 

management systems, certificates as a competitive advantage in procurements, as well as a trust 

in the standards ability to streamline the organization.  

 

The pressure from stakeholders have proven to play a central role in how the enterprise conducts 

work with the standards. The organizational effects are perceived by all respondents as positive. 

However, in most cases they do not give the impression of being worthy of the time and effort 

required to achieve a certificate. Instead, the process of acquiring a certificate is often initiated as 

a direct response to customers’ demands. Thus, the organizations are more inclined to adapting 

the same kind of standardized ways of planning their operations, which further makes them 

homogeneous with their environment as well as contributes to the professionalization of quality- 

and environmental work.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: ISO 9001, ISO 14001, quality, standardization, management systems, 

institutionalization, isomorphism, professionalization 
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1. Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Standarder finns att hitta i en rad olika branscher och har som syfte att underlätta och strukturera 

arbetet kring bestämda frågor. Ledningssystemstandarder är idag frekvent förekommande i 

etablerade svenska företag och rör ofta kvalitet- eller miljöprocesserna inom organisationen, de 

har som syfte att ligga till grund för ett företags ledningssystem och innehåller en mängd 

kravspecifikationer som anses vara optimala för att en verksamhet ska bedriva ett hållbart 

kvalitetsarbete.   

 

Kvalitetsledningsstandard ISO 9001 och Miljöledningsstandard ISO 14001 är Sveriges mest 

populära ledningssystemstandarder och ges ut av International Organization for Standardization, 

vilken förkortas som ISO. Förkortningen grundar sig i det grekiska ordet isos som kan översättas 

till identisk eller lika. Genom att certifiera sig mot en standard så bevisar företagen att deras 

ledningssystem uppfyller de kravställningar den innehåller, och kan därmed visa för intressenter 

att de bedriver ett högkvalitativt arbete.  

 

DiMaggio & Powell (1983, s. 147) påstår att organisationsstrukturer formas av 

institutionaliserade normer och restriktioner samt att samhället genom begränsande processer 

tvingar organisationer till att bli allt mer lika varandra. I takt med att standardiserade 

ledningssystem allt mer börjar institutionaliseras och vinner legitimitet så fungerar de också som 

ett riktmärke för hur organisationer bör arbeta med kvalitet och hållbarhet.  

 

Implementeringen av kvalitetssystem har blivit ett populärt strategi- och ledningsverktyg i såväl 

privat som offentlig sektor och krav på certifierade ledningssystem ingår allt oftare som ett 

kriterium för att överhuvudtaget kunna erhålla kontrakt i upphandlingar (SIS, 2016). 

Anpassningen till en ISO-standard är ett effektivt verktyg att signalera verksamhetens arbete mot 

andra parter man kan samtidigt vara en omfattande och kostsam process som kräver tid, 

utbildning, och i många fall extern hjälp från konsulter och rådgivare. Studien ämnar att 

undersöka företags påstådda motiv bakom en anpassning till ISO som ledningsstandard, vidare 

ämnar den även att undersöka de organisatoriska konsekvenserna av ett certifikat upplevs, samt 

huruvida den stora spridningen och institutionaliseringen av standardiserade ledningssystem leder 

till en ökad isomorfism.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Hur påverkas organisationer av ISO-standarders ökade institutionalisering, vad finns för påstådda 

motiv till att anpassa sig till dessa, och vad har standarder för effekt på företags arbete med 

kvalitet och hållbarhet? 
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1.2.1 Frågeställningar 

 

Studien kommer att analysera svenska ISO-certifierade företag och andra aktörer som är 

verksamma inom området. För att svara till syftet ämnar forskningen att svara till följande 

frågeställningar:  

 

● Vad är säger sig företagen ha för motiv till att anpassa sig till ISO-standarder?  

● Vad upplever företagen att ett standardiserat ledningssystem har för effekter på 

organisationen? 

● Hur upplever företagen påtryckningar från omgivningen gällande kvalitetscertifieringar? 

● På vilket sätt påverkar ISO-certifieringar företags upplevda homogenisering med 

omgivningen? 

     . 

1.3 Syfte     

 

Syftet med uppsatsen är att analysera företags påstådda motiv bakom en anpassning till ISO-

standarder och vad de anser att arbete enligt ett certifierat ledningssystem har för organisatoriska 

effekter. Studien ämnar vidare att undersöka hur företagen upplever pressen från omgivningen 

gällande certifierade ledningssystem samt undersöka hur detta påverkar dess uppfattning om en 

eventuell homogenisering i branschen.  

 

Studien ämnar att bidra med ny kunskap kring huruvida organisationers certifieringar är ett svar 

på det institutionella trycket och vad de upplever att det får för effekter på organisationen.   

 

1.4 Avgränsning 

 

Med hänsyn till tidsplanen så kommer uppsatsen att avgränsas till att undersöka  

företag med minst 50 anställda som är certifierade enligt kvalitetsledningsstandard ISO 9001 

och/eller miljöledningsstandard 14001. Genom att avgränsa studien till företag som 

implementerar samma typer av standarder så kan det bildas en mer specifik förståelse bakom 

certifieringsarbetet. 

 

1.5 ISO-standarder 

 

International Organisation for Standardization startade år 1946 på the Institute of Civil Engineers 

i London där representanter från 25 länder träffades i syfte att främja internationell koordinering 

och underlätta en sammanslagning av industriella standarder. ISO-standarder har som syfte att 

säkerställa produkter och tjänsters säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet. De är strategiska verktyg 

som används av aktörer med ambitionen att öka organisationens produktivitet och utveckling. 

Idag så finns det ca 21000 olika standarder som täcker stora delar av teknologi och tillverkning 

(ISO, 2016). De utvecklas och underhålls genom en internationell samförståndsprocess som 

involverar ett nätverk av medlemmar från hela världen. Det finns idag 162 medlemsländer i ISO 
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som genom sina standardiseringsorgan har möjlighet att påverka det internationella 

standardiseringsarbetet. 

En ISO-certifiering är ett bevis på att en organisation arbetar på ett sätt som stämmer överens 

med de kravspecifikationer som en specifik ISO-standard innehåller. Många organisationer 

kräver idag att deras leverantörer och avtalsparter ska ha dokumenterade och certifierade 

ledningssystem. Det utgör numera en bas för att kunna styra och förbättra kvaliteten på 

organisatoriska produkter och processer (Bergman och Klefsjö, 2007, s. 500). Certifieringar 

utförs av oberoende certifieringsorgan som genom en grundlig revision av företagens 

dokumentation och processer ser till att de arbetar i linje med de ledningsprinciper som står i 

kravspecifikationerna för en aktuell standard. Certifikat är giltiga i tre år och kan därefter förnyas 

genom nya uppföljningsrevisioner. I Sverige finns idag 13 olika certifieringsorgan som är 

ackrediterade enligt SWEDAC och således är behöriga att utföra ledningssystemscertifieringar. 

(SWEDAC, 2016) 

Swedish Standard Institute (SIS) är en ideell förening som driver och samordnar arbetet med 

standardisering i Sverige. Organisationen är medlem och representerar Sveriges åsikter i den 

europeiska standardiseringsorganisationen CEN och i den globala organisationen ISO (SIS, 

2015). Syftet med det internationella standardiseringsarbetet grundas kring att skapa enhetliga 

och transparenta rutiner som alla kan enas kring. Organisationen fyller därför en viktig funktion i 

det svenska standardiseringsarbetet genom att tillhandahålla kommittéer, utbildningar och andra 

relaterade tjänster för yrkesverksamma.  

 

ISO 9001:2015 

 

ISO 9001:2015 är en reviderad utgåva av sin föregångare ISO 9001:2008 och är ett 

kvalitetsledningssystem som sätter kriterier och standarder för organisationers arbete med 

kvalitet. Det är en utav fyra standarder som ingår familjen ISO 9000:  

 

1. ISO 9001:2015 - Kravstandard för kvalitetsledningssystem. 

2. ISO 9000:2015 - Konceptstandard för språkbruk. 

3. ISO 9004:2009 - Effektivisering av kvalitetsledningssystem. 

4. ISO 19011:2011 - Riktlinjer för intern och extern revision av kvalitetssystem.  

 

ISO 9001:2015 är den enda kravstandarden i serien och den är en av de mest välkända 

ledningsstandarder som finns, det är också den enda i serien som kan certifieras. Det finns idag 

över en miljon företag spridda i 170 olika länder som är certifierade enligt ISO 9001, och ännu 

fler som aktivt applicerar dess riktlinjer i sitt arbete (ISO, 2016). Standarden har funnits sedan 

1987 och har sina rötter i det amerikanska och brittiska militärväsendet.  

 

Arbetet med ISO 9001:2015 innebär att en organisation förhåller sig till ett flertal definierade 

Quality Management Principles (QMP). Standarden är designad för att användas av alla typer av 

organisationer oavsett storlek eller verksamhetsområde. Tillämpningen är utformad för att hjälpa 

företag att samordna tekniska, administrativa och mänskliga faktorer för att öka kundnyttan och 
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tillfredsställa de krav och önskemål som ställs av intressenter. Många aktörer väljer att bli 

certifierade i enighet med ISO 9001:2015, även om det inte är något krav. 

 

ISO 9001:2015 bygger på sju olika principer:  

 

QMP 1 - Kundfokus Att arbeta för att överträffa kundernas förväntningar och 

hantera kundkrav. 

QMP 2 - Ledarskap 

 

Att organisationens ledning på alla nivåer har ett enhälligt 

syfte och mål, samt att de samordnar företagets strategi, 

policy och processer.  

QMP 3 - Medarbetarnas 

engagemang 

 

Att leda organisationen effektivt och ändamålsenligt. 

Involvera medarbetare på alla nivåer och arbeta med 

positiv förstärkning.  

QMP 4 - Processinriktning 

 

Förståelse och optimering av processer och aktiviteter för 

att generera konsekventa och förväntade resultat. 

QMP 5 - Förbättring Fokus på förbättringsarbete med exempelvis 

utbildningsprogram och förbättringsprojekt på alla nivåer i 

organisationen. 

QMP 6 - Faktabaserade 

beslut 

Väl grundat beslutsfattande baserat på noggrann analys och 

utvärdering av data.  

QMP 7 - Relationshantering Arbeta kontinuerligt på att upprätthålla relationer med 

intressenter.  

 

ISO 14001:2015 

ISO 14001 ingår i ISO 14000-serien, vilket är en serie med ca 20 standarder rörande 

organisationers arbete med miljö och hållbarhet. ISO 14001 är certifierbar och är världens mest 

tillämpade standard för miljöledning (SIS, 2016). På samma sätt som ISO 9001 sätter standarder 

för att säkerställa kvalitet på produkter eller tjänster, så ämnar ISO 14001 att förbättra företags 

hållbarhetsarbete och dess miljöpåverkan. Den riktar sig till alla företag och organisationer 

oavsett storlek och inriktning.  

ISO 14001:2015 är en reviderad utgåva av sin föregångare ISO 14001:2004 och utgör grunden 

för fastställande av miljöledning. Standarden är utformad för att underlätta arbete kring miljö- 

och hållbarhetsfrågor genom att skapa en arbetsmodell för ständiga förbättringar. Enligt 

SWEDAC (2016) så innebär en certifiering enligt ISO 14001 att organisationen hanterar sina 

relationer till miljön och förpliktar sig att:  

1. Förhindra utsläpp 
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2. Leva upp till lagkrav och andra villkor 

3. Ständigt förbättra sitt miljöledningssystem för att uppnå förbättringar i sin generella 

miljöpåverkan.  

I takt med den allt mer ökade medvetenheten kring miljöfrågor så ställs det högre krav på 

miljövänligare företag. Det gäller exempelvis att företag ska använda miljövänliga produkter då 

allmänheten är mer medvetna om vilka slags produkter de konsumerar. Med avseende på hållbar 

utveckling har serien ISO 14000 successivt blivit allt mer populär och vuxit i omfattning. Den 

kan enligt Bergman & Klefsjö (2007, s. 31) ses som ett krav för att bibehålla någon form av 

konkurrenskraft, speciellt för företag med en stor miljöpåverkan. 
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2. Teoretisk bakgrund  

 

Detta avsnitt behandlar de teorier som utgör forskningens teoretiska ramverk. Avsnittet inleds 

med en sammanställning av forskning kring ledningssystem för kvalitet- och miljöfrågor, och 

övergår sedan i att presentera de institutionella teorier som används som grund för 

analysmodellen.  

 

2.1 Kvalitet- och miljöledningssystem 

 

Ett ledningssystem är ett verktyg och ett arbetssätt för styrning och förbättring av kvaliteten på 

organisationens produkter och processer. En grundregel är att systemet bör vara dokumenterat i 

tillräcklig omfattning för att kunna bistå med stöd i det dagliga arbetet (Wiklund, 2004, s. 10) 

samt att kvalitetsfrågor lyfts upp till en nivå där man ser det som en integrerad del av företaget. 

Bergman & Klefsjö (2007, s. 500) definierar ett kvalitetssystem som följande: 

 

“Ett kvalitetssystem är organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är nödvändiga 

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

 

Kvalitetsbegreppet har vidgats och omfattar inte bara kvaliteten på själva produkten, utan 

innefattar även diskussioner om total kvalitet som involverar interna processer och funktioner. 

Enligt Sandholm (2001, s. 18) syftar total kvalitet till att engagera alla medlemmar i 

organisationen och det är således en viktig hörnsten för att få med medarbetarna i kvalitetsarbetet. 

Ett kvalitets- och miljöledningssystem leder till ett systematiskt arbetssätt och underlättar 

organisationens arbete mot de mål som verksamheten strävar efter.  

 

Branschutvecklingen har lett till flera framtaganden av olika internationella standarder, där ISO-

standarder är ett utav många alternativ. I samband med kvalitetsarbetet kommer också 

utvecklingen av organisationers arbete med hållbar utveckling, vilket är ett resultat av den allt 

mer ökande miljömedvetenheten i världen (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 31). Klimatdebatten och 

omvärldens fokus på hållbarhet har lett till en ökad popularitet för ISO 14000-serien. 

 

Enligt en studie av Barkat Ullah (2013, s. 203) så kännetecknas ISO-certifierade företag av lägre 

transaktionskostnader än sina icke certifierade motparter. Kvalitetscertifieringen minskar 

informationsasymmetrier mellan företaget och dess externa intressenter samt fordringsägare då 

det är ett bevis på att organisationen har önskvärda egenskaper med avseende på exempelvis 

kvalitet, miljö eller finansiell stabilitet. Studien visar även att anpassningen och till ISO-

standarder skapar en hållbar kvalitetskultur inom företaget vilket ger interna fördelar och på sikt 

ökar arbetets produktivitet. 

 

Transaktioner är problembetingade med avseende till informationsasymmetrier och Joseph 

Stiglitz (2000, s. 1444) lyfter upp två typer av information i transaktioner där asymmetrier är 

synnerligen vanliga: Information om kvalitet samt information om avsikt. Genom att arbeta med 

ett certifierat ledningssystem för kvalitet så kan informationsasymmetrier minska mellan säljare 

och köpare. Företag kan med hjälp av sina certifikat signalera ut information mot sina kunder 
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gällande kvalitet på dess produkter och tjänster. ISO-standarder har utvecklats till att bli legitima 

faktorer i utvärderingen av företags kvalitet- och miljöarbete och vid offentlig upphandling är det 

idag möjligt att kräva att leverantören har ett certifierat kvalitetssystem som är relevant i 

förhållande till vad som ingår i upphandlingen (Upphandlingsmyndigheten, 2016). 

 

2.2 Institutionalisering 

 

Institutionalisering som begrepp är omdiskuterat, och i samband med att det används i flera olika 

discipliner har det därmed fått flera olika betydelser. Med avseende på uppsatsens 

forskningsområde så har synen på institutionalisering anpassats efter Meyer & Rowan (1977, s. 

341) som definierar begreppet på följande sätt:  

 

“Instiutionalization involves the process by which social processes, obligations, or actualities 

come to take on a rulelike status in social thought and action ... Institutionalized rules are 

classifications built into society as reciprocated typifications or interpretations. Such rules may be 

simply taken for granted or may be supported by public opinion or the force of law.” 

 

Definitionen innebär att institutionalisering är en social process där sociala konstruktioner leder 

till bildandet av institutioner genom att individer i samhället uppfattar dem som faktiska regler 

för uppförande, tänkande och beteende. Institutionaliserade regler kan vinna legitimitet genom att 

de tas för givet, de kan också vara en del av allmänna åsikter, eller helt enkelt vara en del utav 

lagen.   

 

Definitionen exemplifieras av Meyer & Rowan (1977, s. 341) genom en läkares sociala status. 

Läkares sociala status är högst institutionaliserad inte bara på grund av dess förmåga att behandla 

sjukdomar, men de har även en social roll som är konstruerad speciellt av beteenden, relationer 

och förväntningar. Det finns en generell uppfattning om hur läkare bör vara, vilka egenskaper de 

ska ha, och vilken utbildning de besitter.  

 

Likt det faktum att institutioner har en påverkan på människors individuella beteende så har det 

också en påverkan på organisationer och dess strukturer. Meyer & Rowan (1977, s. 346) hävdar 

att organisationer påverkas av kollektiva mönster och kontinuerligt anpassar sig efter en 

omgivning med vilken de tenderar att bli allt mer isomorfa. Omvärlden skapar kritiska 

gränsöverskridande lägen där organisationer som är enhetliga med sin omgivning bättre kan 

hantera det ömsesidiga beroendet och ökar sina chanser för framgång och överlevnad. 

Isomorfism med den institutionella omgivningen antas ha följande effekt på organisationer:  

 

1. De involverar faktorer som är legitimerade externt snarare än i termer av effektivitet. 

2. De implementerar externa eller ceremoniella utvärderingskriterier för att definiera värdet 

av grundstenar. 

3. De förlitar sig på externt ordnade institutioner för att bibehålla stabilitet.  

 

Genom att successivt bli en del av en socialt accepterad enhet istället för att vara en enskild och 

självständig aktör, så kan en organisation förbli framgångsrik genom en social definition.  
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Företag som skapar unika arbetssätt och organisationsstrukturer saknar legitima redogörelser för 

sina aktiviteter. Dessa organisationer är således mer benägna att råka ut för anklagelser om att de 

bedriver ett bristfälligt arbete. Rationaliserade institutioner skapar därmed myter om formella 

strukturer som i sin tur påverkar utformningen av organisationer. (Meyer & Rowan, 1977, s. 350) 

 

Organisationers framgång och överlevnad beror enligt Pfeffer & Salancik (2003, s. 2) på andra 

faktorer utöver effektiv koordination och kontroll av produktiva aktiviteter. Aktörer som är 

verksamma i högt institutionaliserade miljöer är sammankopplade med andra företag bland annat 

genom förbund, föreningar samt sociala och juridiska åtaganden. De måste således ha ett utbyte 

med andra aktörer i sin marknadsmiljö för att säkerställa nödvändiga resurser. I takt med att 

organisationer blir mer beroende av varandra så kommer de också att anpassa sig snabbare efter 

varandra gällande struktur och rutiner. 

 

I enighet med illustrationen i figur 1 så kan företag som lyckas bli isomorfa med sin omgivning 

belönas med en ökad legitimitet och de resurser som krävs för överlevnad, oberoende av dess 

produktivitet. Detta beror delvis på förmågan att anpassa sig och legitimeras genom 

omgivningens institutioner och kräver därför en genomtänkt anpassning och en förståelse för sin 

volatila omgivning. Anpassningen till den institutionaliserade omvärlden är således en metod för 

att säkerställa organisationens fortsätta överlevnad.  

 

 
Fig. 1 (Meyer & Rowans, 1977, s. 353) 

 

 

2.3. Isomorfism 

 

Isomorfism anses vara en begränsande process som tvingar en enhet i en population att likna 

andra enheter i samma marknadsmiljö. DiMaggio & Powell (1983, s. 147) menar att 

organisationsstrukturer, som tidigare uppstod som ett resultat av effektivisering och den fria 

marknaden, inte längre uppstår på samma sätt. De hävdar istället att organisationer formas av de 

institutionaliserade restriktioner som skapas av staten och olika yrkesgrupper. Osäkerhet hanteras 

genom rationella beslut vilket leder till att organisationer blir allt mer homogena. Författarna 

identifierar sedermera tre olika mekanismer genom vilka isomorfisk förändring uppstår. 

 

Tvingande isomorfism  

Tvingande isomorfism härleds ur såväl formella som informella påtryckningar från andra 

organisationer och intressenter som organisationen i fråga är beroende av. Det kan också vara ett 
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resultat av kulturella förväntningar i det samhälle som organisationen är verksam i. I vissa fall så 

är organisatoriska förändringar ett direkt resultat av statligt förordnande som exempelvis 

miljömässiga regleringar eller skattelagstiftning (DiMaggio & Powell 1983, s. 150). 

 

Mimetiska processer 

Långt ifrån alla isomorfiska processer är ett resultat av en tvingande auktoritet. DiMaggio & 

Powell (1983, s. 151) beskriver osäkerhet som ett starkt incitament till isomorfism då det leder till 

imitation. Tvetydiga målformuleringar och en volatil omvärld leder till att organisationer i stor 

grad väljer att efterlikna varandra. Imitation anses vara en enkel och billig lösning på 

organisatoriska problem och organisationer tenderar att modellera sig själva utefter liknande 

organisationer i dess närhet som upplevs vara mer framgångsrika samt legitima.  

 

Normativ press 

Den tredje mekanismen bakom isomorfisk organisatorisk förändring är den normativa pressen i 

form av normer, regler och värderingar som institutionaliserats i omvärlden. Enligt DiMaggio & 

Powell (1983, s. 152) så härstammar dessa normer främst från professionaliseringen och 

konstituerar två huvudsakliga aspekter som leder till normativ isomorfism: 

 

● Formell utbildning och legitimering av universitetsutbildningar 

● Tillväxten och utvecklingen av professionella närverk.  

 

2.4. Fem strategiska svar på institutionellt tryck 

 

Christine Olivers artikel “Strategic Responses to Institutional Processes” (1991) beskriver hur 

företag står emot eller påverkas av det institutionella trycket. Teorin syftar till att undersöka 

beteendet hos organisationer i en institutionell kontext när de utsätts för institutionellt tryck och 

hur de påverkas när de motsätter sig det institutionella trycket. Kritiken som lyfts mot den 

institutionella teorin är dess antaganden om organisationers ensidighet och passivitet.  

 

Teorin utgår från att alla reagerar på samma sätt och inte tar hänsyn till organisationers egna 

uppfattningar om institutionaliseringen. Oliver (1991, s. 174) försöker illustrera att den 

institutionella ramen lätt kan rymma en mängd olika strategiska svar som svar på den 

homogenisering som institutionaliseringen medföljer. Organisationers reaktion på 

homogeniseringen beror på dess interna egenskaper och på vilken organisation som utövar dessa 

tryck. Enligt Oliver (1991, s. 151) finns det fem strategiska svar till institutionellt tryck: 

anpassning, kompromiss, avvisande, utmaning och manipulation.  

 

Anpassning 

 

Anpassningsstrategin kan ta flera olika former och dessa former inkluderar vana, imitation och 

medveten lydnad. Vana avser att organisationer tar regler eller värderingar för givet, i synnerhet 

när institutionella normer har uppnått en ihållande status som ett socialt faktum. Det hindrar 

organisationer från att se att regler och värderingar är en form av ett institutionellt tryck och tar 

således inte till några strategiska åtgärder mot det tryck de utsätts för. Ett annat sätt för en 
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organisation att anpassa sig är genom imitation, man imiterar ett koncept, vilket kan relateras till 

den mimetiska isomorfismen. Medveten lydnad är en mer en aktiv process än vana och imitation 

i den bemärkelsen att en organisation medvetet och strategiskt väljer att följa institutionella tryck 

i väntan på egennyttiga fördelar (Oliver, 1991, s. 151)  

 

Kompromiss 

 

Organisationer konfronteras ofta med motstridiga institutionella krav eller med bristande 

överensstämmelser mellan institutionella förväntningar och interna organisatoriska mål för 

effektivitet eller autonomi. Under sådana förhållande kan organisationer kompromissa med de 

aktörer som utför trycket. I första hand försöker organisationen hitta en balans mellan egna 

intressen och externa aktörer, organisationens intressen kan tjänas mest effektivt genom att 

erhålla en acceptabel kompromiss om konkurrerande mål och förväntningar. 

 

Att kompromissa sker genom tre metoder: balans, försoning eller genom att köpslå. Balans är ett 

taktiskt svar på institutionella processer mellan de externa faktorerna, ett sådant fenomen kan 

exempelvis vara när ett företag balanserar sina finansieringskällor genom att spela en finansiär 

mot en annan. Ett annat sätt att kompromissa är genom den försonade strategin där man försöker 

hitta en kompromiss där organisationerna är eniga. Slutligen är köpslå den sista kompromissande 

metoden en organisation kan använda sig av, där olika aktörer kan köpslå med varandra. Det kan 

ske mellan privata och statliga företag (Oliver, 1991, s. 153). 

 

Avvisande 

 

Organisationer kan dölja sig bakom en fasad av passivitet för att undvika institutionella regler 

och förväntningar. Flera olika former av avvisande kan förekomma när organisationer vill bevara 

sin autonomi eller extern påverkan. Ett mer dramatiskt svar på institutionellt tryck är att fly helt 

från den domän där det externa trycket är synligt för att helt slippa anpassa sig. Detta sker när 

organisationer flyttar sin verksamhet till en ny domän där det inte förekommer samma typ av 

externt tryck, främst för att utmana den domän där organisationen befinner sig i. Detta är ett 

vanligt förekommande när en organisation anser de externa värderingarna går emot den egna 

organisationens visioner och intressen (Oliver, 1991, s. 155) 

 

Utmaning 

 

Att utmana är en mer aktiv form av resistens mot institutionella processer. Det finns tre olika 

metoder för att öka det aktiva motståndet. Den första metoden avfärdar eller ignorerar 

institutionella regler eller värderingar och är ett strategiskt alternativ som organisationer är mer 

benägna att använda ifall de institutionella reglerna uppfattas som svaga. En sådan situation kan 

uppstå när en organisation hävdar att deras framgång inte är beroende av regeringens stöd eller 

godkännande. En annan strategi är att organisationer går på offensiven och utmanar 

organisationer som trotsar det institutionella trycket. Genom detta sätt kan organisationer häftigt 

kritisera eller attackera institutionella värderingar och externa organisationer som uttrycker dem. 
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Mest sannolikt sker detta när organisationer anser att deras privilegier, rättigheter eller autonomi 

är i grov fara (Oliver, 1991, s. 157). 

 

Manipulation 

 

Manipulation är det mest aktiva svaret mot dessa tryck eftersom det är avsett att aktivt ändra eller 

utöva makt av det institutionella trycket. Manipulation kan definieras som ett målmedvetet och 

opportunistiskt försök att adjungera, influera eller kontrollera institutionella tryck och 

utvärderingar. Manipulation används i syfte att få makt eller dominera över dem som skapar det 

institutionella trycket. Genom kontroll är manipulationen ett aggressivt svar på det institutionella 

trycket, för oftast är organisationens mål att dominera snarare än påverka eller neutralisera 

institutionella processer (Oliver, 1991, s. 158) 
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3. Metod 

 

Metodavsnittet redogör och beskriver hur forskarna har gått tillväga för insamling av data, det 

innehåller även en bedömning av metodiken samt hur analysmetoden kommer vara uppbyggd.  

 

3.1 Val av metod 

 

Uppsatsen grundas i en kvalitativ undersökningsmetod. Denna metod ämnar att mer djupgående 

förstå sammanhang som ligger bakom företagens agerande i en kontext snarare än 

kvantifieringen av densamma. Kvalitativ forskning bygger på systematisk insamling, 

organisering och tolkning av textmaterial som är härledda ur intervjuer eller observationer 

(Malterud, 2009, s. 483).  

 

Forskningsarbetet har strukturerats i avseende på den ordningsföljd som enligt Bryman & Bell 

(2013, s. 394) tillsammans utgör de viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning:  

 

1. Generella frågeställningar 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

3. Insamling av data 

4. Tolkning av data 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

5a. Specificering av frågeställningarna 

5b. Insamling av ytterligare data  

6. Rapport om resultat och slutsatser 

 

Vidare så har studien en hermeneutisk forskningsansats. Wilhelm Dilthey (refererad i 

Henriksson, 2008, s. 66) beskriver hermeneutikens utveckling i en serie etapper. Den användes 

redan under antiken i form av en samling regler för att utlägga enskilda textställen, och 

utvecklades senare till en lära om uttolkningen av centrala skrifter innan den slutligen axlade 

rollen som allmän hermeneutik, en filosofisk lära om förståelsens fenomen över huvud taget.  

 

En komparativ forskningsdesign har valts där man jämför två eller flera fall eller situationer för 

att uppnå en bättre förståelse av vissa sammanhang. I kvalitativa undersökningar så kallas det 

flerfallsstudie där ett av huvudargumenten är att det underlättar teoriutvecklingen och grunden är 

dess förmåga att få de särskiljande dragen från de olika fallen att fungera som utgångspunkt för 

teoretiska reflektioner om kontrasterande resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 93). 

 

Den teoretiska referensramen kan ersättas alternativt kompletteras med nya teorier i takt med 

arbetets gång då ny kunskap tillhandahållits genom insamlad data och forskarnas tidigare 

kunskapsbasis speglar också valet av teorier. Med avseende på att kvalitetsledningssystem 

förekommer frekvent i tidigare forskning, exempelvis i Ahire, Gulati och Waller (1996) och 

Westphal, Gulati och Shortell (1997), finns det en stor mängd forskning att utgå ifrån. Med 

hänsyn till dessa faktorer används en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik där 
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teorin genereras på grundval av insamlad data. Den induktiva processen innebär följaktligen att 

man drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer (Bryman & Bell 2013 s. 390). 

 

3.2. Val av insamlingsmetod 

  

Kvalitativa undersökningsmetoder anklagas stundvis för att vara subjektiva och sakna den 

vetenskapliga stringens som går att finna i kvantitativ forskning. Mays & Pope (1995, s. 111) 

hävdar dock att det finns ett antal åtgärder för att säkerställa i hög kvalitet och trovärdighet. 

Förutom att eftersträva vetenskaplig stringens i forskningsdesign, datainsamling, tolkning och 

kommunikation så bör kvalitativa forskare förmedla en noggrann och fullständig redogörelse för 

sin metod samt sin insamlade data så att en annan forskare kan göra samma analys och i stora 

drag göra dra samma slutsatser.  

 

För att samla in information kring organisationers kvalitetscertifieringar genomfördes intervjuer 

med anställda som arbetade operativt med sin organisations ledningssystem. Forskarna har ämnat 

att skapa en tydlig koppling mellan intervjuguiderna och den teoretiska referensramen, vilken 

innefattar teorier om institutionalisering, institutionellt tryck och organisatoriska effekter.  

  

En semistrukturerad intervjuform valdes då flera forskare är inblandade i uppsatsen, den är 

således att föredra eftersom att den säkerställer ett visst minimum av jämförbarhet i intervjuandet 

(Bryman & Bell, 2013, s. 479). Vidare så öppnar semistrukturerade intervjuer för diskussion, 

varvid respondenten har möjlighet att utveckla sina svar och bidra med relevant data som i vissa 

fall kan ligga utanför forskarnas synvinkel. Intervjuerna fokuserade på en förståelse för det 

enskilda företagens attityd till standardiserade kvalitetsledningssystem samt deras eget arbete 

med ISO-standarder. 

  

Forskarna kom i kontakt med respondenterna genom att kontakta dem via mail eller telefon, i ett 

enskilt fall så förmedlades kontakten av närstående. Intervjuernas tid och plats bestämdes över 

telefon eller mail. Respondenterna fick själva bestämma var intervjun skulle äga rum, främst i 

syfte att det skulle passa deras schema och därmed förlänga den effektiva intervjutiden, men även 

i förhoppning om att en trivsam miljö som respondenterna själva valde skulle bidra till en ökad 

benägenhet att dela med sig av viktig information.  Intervjutiden anpassades efter tillgänglig tid, 

och kunde därav variera i omfattning.  

  

Med respondenternas tillåtelse spelades intervjuerna in och sedermera transkriberades. 

Transkripten från intervjuerna skickades sedan ut till var och en av de aktuella respondenterna 

med syfte att möjliggöra korrigeringar av missförstånd och minska risken för misstolkningar av 

forskarna. 
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Organisation Respondent Intervjutid Mötestyp 

Martin & Servera Anders Lindström 45 min. Fysiskt möte 

Mekonomen Nordic Bengt Ericson 45 min. Fysiskt möte 

Ventilations- 

grossisten 

Lennart Stensvad 20 min. Telefonintervju 

Göteborgs Lastbilscentral Maria Hansson 20 min Telefonintervju 

Avonova Inge Jonsson 25 min. Telefonintervju 

Swedish Standards Institute Tina Bohlin 55 min. Fysiskt möte 

 

Tabell 1 - Sammanställning av respondenter 

 

Två olika intervjuguider skapades för intervjutillfällena och utformades i enighet med 

forskningens frågeställningar. Den primära intervjuguiden användes vid mötena med de utvalda 

företagen, där frågorna var inriktade på hur de uppfattade det interna organisatoriska arbetet och 

hur de upplevde pressen från omgivningen. En annan intervjuguide utformades specifikt för 

mötet med Swedish Standards Institute, där frågorna var mer generella och ämnade att diskutera 

arbetet med standardisering på en aggregerad nivå.  

 

Respondenterna hade inte möjlighet att se intervjufrågorna i förväg. I planeringen av 

datainsamlingen gjordes bedömningen att detta inte skulle ha några positiva effekter på den 

insamlade empirin. Istället fanns det risk för att respondenterna hade möjlighet att mer noggrant 

förbereda och censurera sina svar i syfte att inte ställa sin organisation i dålig dager. Frågorna 

hölls generella och vida i avseende att inte bli allt för strukturerade eller strikta och användes som 

ett verktyg för att inleda diskussion och sedan föra intervjun i en konsekvent riktning. Under 

empiriavsnittet så har direktcitat använts från intervjuerna för att belysa och förenkla essensen i 

respondenternas svar (Dalen, 2008, s. 108). 

  

3.2.1 Intervjueffekter och validitet 

  

Förutfattade meningar eller tankemodeller kan omedvetet prägla alla intervjuare vilket kan låta 

frågorna styra datainsamlingen i önskvärd riktning (Dalen, 2008, s. 32). Intervjuernas upplägg är 

format för att i minsta möjliga mån styra respondenternas svår eller på annat sätt påverka dem. 

Frågorna skulle inte vara ledande och känsliga frågor som skulle sätta respondenterna i en 

obekväm sits valdes bort. Målet var inte att ställa respondenterna mot väggen utan tanken var att 

få höra experter ge sin subjektiva syn inom sitt område. Fortsättningsvis var det viktigt att ge 

respondenterna eget utrymme att besvara frågorna utifrån deras egna tolkningar och 

uppfattningar. Upplägget har sett olika ut beroende på typen av organisation som intervjuats.  

 

Enligt Bryman & Bell (2013 s. 403) så ökar respondentvalidering validiteten av individuella 

beskrivningar och jämnar ut maktbalansen mellan forskare och respondent. Samtliga intervjuade 
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har därför fått återkoppling efter respektive möten. De har blivit erbjudna att läsa samt lämna 

synpunkter på transkript från deras intervjuer i syfte att lämna bekräftelse på att den insamlade 

data speglar de erfarenheter och uppfattningar som respondenterna haft, samt att den beskrivning 

som återgivits i uppsatsen är riktig.  

 

Intervjuerna har spelats in, transkriberats och analyserats tillsammans i forskarlaget för att 

eliminera eventuella misstolkningar och slarvfel. Vid intervjutillfällena har även 

stödanteckningar använts för att lättare följa konversationen och ställa följdfrågor. Mays & Pope 

(1995, s. 110) liksom LeCompte och Goetz (refererad i Bryman & Bell 2013, s. 401) hävdar att 

det huvudsakliga medlet för att säkerställa kvalitativa studiers interna reliabilitet är att noggrant 

redovisa inspelningar och transkript från samtliga intervjuer eller observationer, samt att 

dokumentera och redogöra för analysen i detalj. Forskarna kan ytterligare öka undersökningens 

reliabilitet genom att låta en oberoende forskare göra en granskning av transkripten, för att senare 

jämföra överensstämmelser.  

  

Forskningen förlitar sig till en stor del på dess validering då forskningsuppgifterna förväntas 

kontrolleras för dess trovärdighet och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 290). Enligt 

Kvale & Brinkman finns det inga ideala intervjupersoner. Hur informationsrik en person än må 

vara under en intervju så säkerställer inte det att just den personen är den mest lämpade för att ge 

informationen. Annorlunda svar vid olika intervjuer kan förekomma då intervjuaren oavsiktligt 

kan påverka respondenterna vid intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 291). Då studiens 

syfte inte är att ge någon fördjupad kunskap om varje enskild organisation är det inte avgörande 

för studiens validering ifall respondenterna framställer sig i bättre dager. Målet är att få 

respondenternas subjektiva åsikter om kvalitetscertifieringar enligt ISO-standarderna 9001 och 

14001 i organisationen, kopplat till forskarnas syfte och frågeställningar. Intervjuerna har således 

använts för att försöka få en uppfattning av hur organisationerna upplever dess arbete och 

funktion med standardiserade ledningssystem. 

 

3.2.2 Urval av företag och respondenter 

 

Insamlingen av data började med en serie val av relevanta forskningsobjekt. Innan urvalet så 

upprättades en kravställning på den typ av företag som skulle undersökas för att säkerställa att 

intervjuer i största möjliga mån skulle generera data som var relevant för att besvara 

frågeställningarna. Mötet med SIS gav en större inblick i arbetet med kvalitetsledningssystem och 

alternativa infallsvinklar gav uppkomst till nya idéer och krav när det gällde val av företag. 

Kravställningen för urvalet innehöll följande information:  

 

1. Undersökningsobjektet ska vara certifierat enligt ISO 9001 och/eller ISO 14001 

2. Undersökningsobjektet ska ha arbetat med sitt ledningssystem i minst ett år.  

3. Undersökningsobjektet ska ha minst 50 anställda.  

 

Urvalet var ett lämplighetsurval på företag som uppfyllde kravställningen. Ett undantag gjordes 

för Swedish Standards Institute, SIS, som intervjuades på grund av dess rikstäckande och globala 
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standardiseringsarbete och möjlighet att ge värdefull input i forskningen. Totalt kontaktades 15 

företag via telefon eller mail, varav 5 stycken valde att medverka i studien.  

 

Efter inledd kontakt med företagen så användes även en kravställning för att intervjua rätt typ av 

respondent. Kravspecifikationerna för respondenter var:  

 

1. Individen ska vara aktivt involverad i organisationens arbete med ledningssystem. 

2. Individen ska ha arbetat inom organisationen tillräckligt länge (riktmärke: ett år) för att ha 

insyn i hur företagets arbete mot ISOs kravspecifikationer ser ut.  

 

Då antalet organisationer i undersökningen är relativt få är det svårt att generalisera resultatet 

utöver forskningsobjekten. Att enbart intervjua ett antal organisationer och tjänstemän ger inte 

forskningen den tillförlitlighet och tyngd som en mer omfattande djupgående forskning skulle 

tillföra. Det är svårt att frysa sociala miljöer och som följd av detta blir den externa reliabiliteten 

enligt LeCompte & Goetz (refererad i Bryman & Bell 2013, s. 401) svår att uppnå. Om ett nytt 

forskarlag besöker samma företag och ställer samma intervjufrågor är det osannolikt att 

undersökningen skulle generera samma svar. Svaren som tillhandahålls från intervjuerna 

uppfattas som mycket omfattande vilket kan vara ett resultat av att respondenterna fick svara på 

frågorna för första gången, vid ett annat tillfälle finns det en möjlighet att svaren hade kunnat se 

annorlunda ut. 

  

Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 203) är det dock inte omöjligt att överföra resultatet från en 

mindre studie till en annan jämförelsevis liknande undersökning med liknande förhållanden. 

Generalisering är fullt möjligt utifrån en intervjuundersökning då man utifrån ett valt fenomen 

baserar intervjuerna på beskrivningar och argumentering som kopplas till intervjuaren.  

 

3.3 Analysmetod för empirin 

 

Den insamlade empirin organiseras och sammanställs i avsnitt 4 där data struktureras upp efter de 

teman som är relevanta för frågeställningarna: motiv till anpassning, institutionellt tryck och 

organisatoriska effekter. Intervjuerna med företagen som deltar i studien fokuserar på att reda ut 

motiven till anpassning, inställningen och upplevelser i arbetet mot ledningssystemstandarder 

samt vilka effekter arbetet har haft på organisationen. 

 

SIS, som är den enda ideella organisationen, intervjuades med fokus på hur de upplever att en 

lyckad implementering går till samt hur de upplever att företag hanterar sitt kvalitetsarbete. 

Vidare fick SIS möjligheten att beskriva hur utvecklingen av standarderna går till samt hur dess 

engagemang ser ut i det internationella standardiseringsarbetet.  

 

Empirin har analyserats efter de teorier som presenteras i avsnitt 2. Huvudsakligen används 

institutionalisering som en grundsten i analysen. Data från intervjuerna ställs i relation till Meyer 

& Rowans definition av institutionalisering, DiMaggio & Powells faktorer för upphov till 

isomorfism samt Olivers teorier teorier om anpassning till institutionellt tryck. Därtill analyseras 
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även de påstådda motiven bakom certifieringarna samt de organisatoriska effekter som en 

anpassning till ledningsstandarder upplevs medföra.  

 

Frågeställningarna analyseras utefter varje tema och resultaten redovisas på samma sätt. 

Ambitionen är att resultatet ska fungera som ett underlag för djupare förståelse om varför 

organisationer väljer att certifiera sig och hur de hanterar det tryck som omvärlden utsätter dem 

för. Ett kunskapsunderlag för vad för slags konsekvenser kvalitetscertifieringar resulterar i ämnas 

även fungera som ett bidrag kring organisationers arbete med kvalitetsstandarder. 

 

3.4 Etiskt ställningstagande 

 

Ett informerat samtycke innebär att informanten på förhand ska ge fullständig information om allt 

som rör personens deltagande i forskningsprojektet. Forskarna måste även redogöra för syftet 

med projektet och vilka eventuella risker eller fördelar som kan vara kopplade till att delta i 

studien. Vidare är det viktigt att informera deltagarna om hur materialet ska användes och vilka 

som får tillgång till det. Anonymitet kan vara ett sätt att skydda personerna i undersökningen och 

det är viktigt att forskarna bemödar sig informera deltagarnas möjligheter till att vara anonym 

(Dalen, 2008, s. 22) 

 

Vid alla intervjutillfällen fick deltagarna information om syftet med undersökningen. De har alla 

samtyckt till medverkan och gett tillåtelse att spela in intervjuerna. På så sätt har 

informationskravet och samtyckeskravet tillgodosetts. Samtliga intervjuade blev även 

informerade om deras möjlighet att vara anonyma och varje intervju har sammanställts och 

skickats till varje deltagare. Detta var viktigt för att få deltagarna känna sig trygga med det 

insamlade materialet som skulle publiceras i forskningen. Om de kände att något inte stämde så 

fanns det en möjlighet att korrigera detta. Råmaterialet från empirin har bara forskarna tagit del 

av och ingen annan.  

 

3.5 Kvalitetsbedömning 

 

På grund av respondenternas arbetsbefattningar och brist på tillgänglighet så har telefonintervjuer 

tillämpats vid hälften av intervjuerna. Fördelarna med denna metod är att den möjliggjorde 

intervjuer med värdefulla respondenter som på grund av tidsbrist eller geografisk placering inte 

hade möjlighet att delta vid ett fysiskt möte. Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 190) så har 

telefonintervjuer under det senaste årtiondet ökat markant och fått en mer allmän spridning. Det 

kan dock medföra en viss risk med avseende på forskningens kvalitet då det ställer höga krav på 

intervjuaren och intervjupersonen. Avsaknaden av kroppsspråk och interaktion gör det svårt att få 

fram rika och detaljerade beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 190). Det försvårar även 

tolkningen av respondenternas svar. I syfte att kompensera för dessa brister gjordes försök till att 

i så hög grad som möjligt tömma respondenterna på svar genom att vara extra tydliga i 

frågeställningarna samt upprätthålla kontakt efter intervjutillfället för att komplettera de svar som 

bedömdes som otillräckliga. Båda forskarna deltog vid samtliga samtal och samarbetade för att 

täcka upp svårigheter som kommer med telefonintervjuer, bland annat att hinna anteckna och 

kontrollera inspelning av samtalen.  
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Forskarna har haft en personliga kontakt på ett utav de undersökta företagen men denna har ej 

intervjuats med risk för jäv och att forskarna och intervjuobjektets relation skulle påverka svaren. 

Kontakten har endast använts som en kommunikationspunkt mellan tilltänkta respondenter.  

 

Urvalet i undersökningen är begränsat på grund av brist på resurser och tid. Det kan debatteras 

huruvida urvalet är stort nog för att generalisera resultatet på populationen. Det kan inte heller 

anses vara representativt för branschen. Problemen som kvalitativa forskningar ständigt brottas 

med är generaliserbarhet, varav denna forskning inte är ett undantag. Dock är vi övertygade att vi 

har valt den mest lämpade metoden för forskningens syfte. 
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4. Empiri 

 

I följande kapitel kommer empirin från intervjuerna med varje enskild organisation att 

presenteras. Avsnittet inleds med en kort beskrivning av respektive verksamhet och redovisar 

sedan dess påstådda motiv bakom anpassning, dess uppfattning om institutionalisering och 

institutionellt tryck samt de upplevda organisatoriska effekterna av certifierade ledningssystem.  

 

4.1. Martin & Servera 

 

Martin & Servera är en restaurang- och storköksspecialist med ca 2900 anställda och en årlig 

omsättning på 12 958 miljoner SEK under 2015 (Axel Johnson, 2016). Företaget bildades den 1 

januari år 2012 som ett resultat utav fusionen mellan Martin Olsson och Servera R&S. 

Verksamheten tillämpar ISO standard 9001 samt ISO 14001. Certifikaten förflyttades över till 

den nya organisationen från Servera R&S verksamhet vilken har varit certifierad sedan 1998.   

 

Respondent hos Martin & Servera var Anders Lindström, miljö- och kvalitetsansvarig.  

 

4.1.1 Motiv till anpassning 

 

Martin & Servera tog över sina ISO certifikat från Servera vid fusionen 2012. Servera har arbetat 

med ISO standarder i många år och Anders Lindström har svårt att fastställa det egentliga 

motivet. Han nämner dock att certifierade ledningssystem hade uppnått en viss status redan för 20 

år sedan och en del i anpassningen berodde på att certifikat redan då var en viktig aspekt i 

upphandlingar. 

 

“När vi skaffade det här så var det många gånger en fördel, när man fick en anbudsförfrågan från 

en större kund eller liknande så passerade man flera steg i upphandlingen för att man kunde bevisa 

dokumenterat att det här gör vi.” 

 

4.1.2. Institutionalisering 

 

Anders beskriver att organisationen står under ett hårt tryck från omvärlden, i och med att de är 

en stor och etablerad aktör så finns det vissa förväntningar gällande deras hållbarhetsarbete, och 

kunderna har stora krav gällande kvalitet.  

 

“Fortfarande är det så att i många sammanhang så kräver våra kunder och vår marknad att vi har 

ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete. Kan vi då bevisa att vi har ett certifierat system och 

tydligt har dokumenterat att i klarar det här och sköter det på ett bra sätt, ja då är det en stor 

fördel.“ 

 

Han beskriver en strävan efter att utvecklas, och att kraven på organisationen skärps 

kontinuerligt. Såväl företagets kunder som deras anställda har stora förväntningar på dess arbete 

med miljö och hållbarhet.  
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Anders tror att certifierade ledningssystem är en absolut nödvändighet i grossistbranschen idag. 

Till en följd av trenden så börjar det nu dyka upp flera olika typer av nya ledningssystem, 

framförallt med avseende på matsäkerhet. Martin & Servera har arbetat länge med sina 

standarder och är idag själva ansvariga för underhållet och arbetet med sina certifikat. Anders 

säger sig dock minnas att de tog hjälp av konsulter vid uppstarten av standardiseringsarbetet för 

ett antal år sedan. Martin & Servera har också deltagit på seminarier med SIS och haft ett 

kontinuerligt uppdaterat nyhetsflöde med dessa för att kunna säkerställa rätt information om vad 

uppdateringarna av standarderna skulle innebära när de släpptes.   

 

4.1.3. Organisatoriska effekter 

 

I hela affärskedjan så har organisationens rutiner utformats utifrån en processbeskrivning i 

enighet med ISO-standarder, framförallt i orderflödet där företaget har en stor miljöpåverkan. 

Därtill beskriver Anders fördelen och tryggheten som kommer med att alla steg i verksamheten 

finns dokumenterade. Allt finns beskrivet steg för steg med rutiner i såväl in-affärer som ut-

affärer.  

 

“En klar fördel är att det skapar en ledningsstruktur, ett sätt att arbeta i företaget som baseras på 

att man tydligt har angivit hur vi ska jobba. Det är fördelar även internt då om någon är 

frånvarande, eller att det händer något som gör att en annan måste hoppa in, då finns allt 

beskrivet.” 

 

Vidare så beskriver Anders att företaget årligen går igenom och reviderar sina rutiner och policys. 

Exempelvis så har ISO 14001 krav på lagefterlevnad, vilket innebär organisationen ständigt 

måste vara medvetna om sin miljöpåverkan och att den ligger inom ramarna för vad som är 

tillåtet. Vidare så ser standarderna, med hjälp av kravspecifikationerna, att företaget håller sig 

uppdaterade på vad som utifrån förväntas av dem.  

 

4.2. Ventilationsgrossisten 

 

Ventilationsgrossisten Nordic AB är en fristående ventilationsgrossist med två filialer i 

Stockholm och en i Göteborg. Företaget lagerför och levererar ett sortiment av produkter vilket 

bland annat innefattar cirkulära kanaler, spisfläktar, spiskåpor, isolering mm. Företaget är 

certifierat enligt ISO 9001 och 14001 sedan november 2015. 

 

Respondent hos Ventilationsgrossisten Nordic AB var Lennart Stensvad, projektansvarig. 

  

4.2.1 Motiv till anpassning 

 

Enligt Lennart så var Ventilationsgrossistens anpassning till ISO 9001 och ISO 14001 planerad 

under en lång tid. Det fanns planer på att certifiera sig på sikt, men det var först när kunderna 

började ställa krav på certifiering som de kom igång med processen på allvar.  

 

“… Det var våra kunder som ställde krav på att vi skulle vara certifierade. Jag menar, vi hade 

arbetet på gång och hade tänkt göra det länge. Men när de ställde kravet så var det först då som vi 
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kom till skott du vet. Hade de inte sagt något så hade vi nog gjort det oavsett förr eller senare, men 

det blev lite som en spark i baken.” 

 

4.2.2. Institutionalisering 

 

Lennart tror att det i allt större utsträckning ses som en nödvändighet att ha någon sorts certifikat, 

till stor del på grund av kundernas önskemål. Ventilationsgrossisten är stolta över sina certifikat, 

de visar tydligt upp dem på hemsidan och försöker att informera alla intressenter om att de nu 

uppfyller kravspecifikationerna. Vidare så tror Lennart också att det kommer att vara mindre 

mödosamt för företaget att hitta nya avtalsparter nu när de är certifierade.  

 

Under implementeringen så har företaget tagit hjälp av en tredje part i form av ALTEA som har 

koordinerat anpassningen och skött merparten av arbetet med dokumentation och tolkning av 

skallkraven. Processen beskrivs som dyr och arbetsintensiv, men det har varit en medveten 

investering från företagets sida. 

 

4.2.3. Organisatoriska effekter 

 

Lennart hävdar vidare att ventilationsgrossisten har upptäckt många fördelar med att arbeta efter 

ISOs riktlinjer. Framförallt så finns det många interna fördelar. Verksamheten beskrivs som helt 

annorlunda i relation till hur den var innan certifieringen.  

 

“Ja då, oja. Det finns många fördelar med det här, interna fördelar. Rutiner följs på ett helt annat 

sätt och fungerar mycket bättre, beställningar och besiktningar utförs kontinuerligt … Det är stor 

skillnad från hur det var innan. Det flyter på riktigt bra.” 

 

Än så länge ser organisationen bara fördelar med sina certifikat och känner inte att de på något 

sätt begränsas av ISOs kravspecifikationer.  

 

4.3. Mekonomen Nordic 

 

Mekonomen Nordic är en bilkedja med grossistverksamhet som är verksamma i Sverige, Norge 

och Finland. Företaget tillhandahåller bilverkstäder, butiker samt ett stort utbud specialiserade 

lösningar och produkter för konsumenter och företag. Under verksamhetsåret 2015 omsatte 

företaget 5761 miljoner SEK och hade ca 2300 anställda (Mekonomen 2015, s. 3)  

 

Respondent hos Mekonomen Nordic var Bengt Ericson, kvalitet- och miljöchef. 

 

4.3.1 Motiv till anpassning 

 

Mekonomen sverige är certifierade i enighet med ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2010. 

Processen startade med en ny tillträdande VD och de organisatoriska förändringar som följde. 

Enligt Bengt så fanns det tre huvudsakliga motiv bakom Mekonomens anpassning till ISO-

standarder:  
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1. Förbättra verksamheten i syfte att säkra upp och skydda varumärket Mekonomen 

2. En ökning av affärer med kommuner och landsting, samt andra organisationer som var 

certifierade. Motparterna började ställa krav på certifikat.  

3. Verksamheten snabba tillväxt gjorde att behovet av att styra processer ökade.  

 

Mekonomen förväntade sig att certifikaten skulle förbättra deras relation till bestämda kunder och 

ge en fördel i upphandlingar. Vidare så förväntades processer och rutiner att fungera bättre. Bengt 

beskriver dock att arbetet mot standarderna stundvis har varit problematiskt. De arbetar 

fortfarande aktivt med att integrera standarderna i verksamheten på ett bra sätt, och företagets 

snabba tillväxt och expansioner gör det svårt för de små verkstäderna och butikerna att följa med 

i utvecklingen.  

 

4.3.2. Institutionalisering 

 

Bengt upplever ett markant tryck från företagets omgivningar där intressenter kräver att de 

arbetar med ledningssystem för kvalitet och miljö. Han anser att det idag är en absolut 

nödvändighet att certifiera sig inom den bransch som Mekonomen är verksam i, men nämner 

samtidigt att den uppfattningen inte delas av alla på företaget.  

 

En del av motiven till anpassningen var att certifikaten ofta var ett krav för att delta i 

upphandlingar, och organisationen har sedan certifieringen vunnit ett flertal upphandlingar på 

grund av sina ledningssystem. Trots sina framgångar så beskriver Bengt att upphandlingar 

fortfarande lägger för stor vikt vid prissättningar och att det finns en tydlig dubbelmoral hos 

anbudstagarna.  

 

“Vissa anbudsgivare är inte certifierade utan har bara ett miljödiplom eller liknande. Diplomet kan 

inte alls likställas med arbetet som krävs för en ISO certifiering, men det räcker för att de ska gå 

vidare till prissättningen. Där kan konkurrenter då lägga sig lägre eftersom att det inte har samma 

omkostnader, och det är frustrerande. Vi vet att vi är bättre och vi vet att vårt arbete håller en 

högre nivå, men vi kan inte prissätta efter det.” 

 

Under implementeringsfasen så tog Mekonomen hjälp av en konsultfirma som hade betydande 

roll i hur arbetet strukturerades upp för att passa kravställningarna. Bengt uttrycker att 

standarderna är extremt otydliga och svåra och förstå, och det var främst i det avseendet som 

företaget behövde extern hjälp. Dock så fick konsulterna även vara med och utforma vissa 

processer och rutiner, de hade ett antal lösningar och “quick fixes” som de hade använt i andra 

organisationer som svar på kravställningarna och dessa tillämpades även i viss utsträckning hos 

Mekonomen.  

 

4.3.3. Organisatoriska effekter 

 

Mekonomen är vid intervjutillfället i en kraftig expanderingsfas, när Bengt blir tillfrågad så har 

han därför svårt att fastställa vilka organisatoriska förändringar som är ett resultat av 

anpassningen till standarden, och vad som är ett resultat av expansionen. Mycket av rutinerna är 

desamma som innan anpassningen, men han upplever att arbetet har knutits ihop på ett bättre sätt.  
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Arbetet med standarden är utmanande, mycket till följd av de kraftiga expansionerna. Bengt 

efterlyser också större engagemang hos företagets ledning där han tycker att företaget inte har 

vuxit in i sina certifikat på det sätt som de borde ha gjort. Likväl så har Bengt en positiv 

inställning till ISO, även om han beskriver arbetet som omständigt. Det är positivt att det finns en 

erkänd standard som ändå ger utrymme för ett visst mått av frihet.  

 

4.4. Göteborgs Lastbilcentral 

 

Göteborgs lastbilcentral är ett transportföretag som är verksamt i Västsverige. Organisationen 

arbetar bland annat med thermotransport och distribution, anläggning och renhållning samt 

specialtransporter. Under verksamhetsåret 2014 omsatte företaget 858 miljoner SEK och hade ca 

400 anställda. (GLC, 2014).  

 

Respondent hos Göteborgs Lastbilcentral var Maria Hansson, Miljö- och kvalitetsansvarig. 

 

4.4.1 Motiv till anpassning 

 

Göteborgs Lastbilscentral certifierade sig år 2000 som ett resultat av att företagets kunder ställde 

krav på verksamheten. Vad som först började som en tvingad anpassning har under tiden 

utvecklats och blivit en betydande del i kvalitet- och hållbarhetsarbetet. Maria Hansson, som har 

arbetat på företaget redan innan implementeringen och varit delaktig i anpassningsarbetet, 

beskriver att betydelsen av ledningssystemet har förändrats över tiden och organisationen idag ser 

ett helt annat värde i det.   

 

4.4.2 Institutionalisering 

 

Maria anser att det är nödvändigt för företag i deras bransch att använda sig av standardiserade 

ledningssystem, men hävdar samtidigt att hon tror att pressen på att certifikaten har minskat. 

 

“Jag tror definitivt att det är en nödvändighet, kanske inte fullt lika mycket nu som för 15 år 

sedan, men då var det verkligen så. Det finns ju idag verksamheter som inte har valt att certifiera 

sig men jobbar efter ett visst ledningssystem ändå. Det måste man mer eller mindre göra. Jag tror 

att alla organisationer tvingas att arbeta med dessa frågor även om man inte har ett certifikat. 

Skillnaden idag är att det finns fler alternativ.” 

 

Vid implementeringen de nya ledningssystemen år 2000 så tog företaget hjälp av Intertek, som är 

en tredje konsulterande part. De hade stor del i hur företaget ritade upp sina processer och rutiner 

för att de skulle stämma överens med kravställningarna. 

  

4.4.3 Organisatoriska effekter 

 

Maria beskriver att skillnaden i verksamheten efter certifieringen inte är jättestor. Den mest 

märkbara skillnaden är att ledningssystemet stundvis kan vara mer byråkratiskt och tidskrävande 
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än vad det var tidigare, men det fyller samtidigt en viktig funktion då det är lättare att identifiera 

fel och brister i verksamheten.  

 

“… Man hade ju koll på saker och ting innan också men på ett annat sätt. Idag kan man tycka att 

det är lite mer uppstyrt och kanske också lite mer tidskrävande, det är det vissa som grämer sig 

över. Det är inte alltid så populärt men det är faktiskt lättare att hitta fel och brister, så vi är 

mycket nöjda med vårt arbete som det ser ut just nu.” 

 

Göteborgs Lastbilcentral har ca 350 fordon i verksamheten och ledningssystemet har visat sig 

vara värdefullt när det gäller samordning. 

  

“Vi har en ganska stor och spridd organisation, framförallt gällande våra delägare och chaufförer. 

Våra chaufförer kör alla för sig själva och de kan ibland vara svåra att håla koll på och koordinera. 

Då är våra ledningssystem ett jättebra verktyg för att få ut krav och rekommendationer till alla 

anställda.” 

 

4.5. Avonova 

 

Avonova Hälsa AB är en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa, primärvård och 

ledarsupport. De är en rikstäckande leverantör med ca 900 medarbetare placerade på 125 olika 

orter. Under verksamhetsåret 2015 så omsatte företaget ca 1000 miljoner SEK. (Avonova, 2016) 

 

Respondent hos Avonova var Inge Jonsson, Kvalitetschef. 

 

4.5.1 Motiv till anpassning  

 

Avonova hade inte bedrivit ett kvalitetsarbete innan de blev certifierade, vilket skedde år 2000. 

Inge Jonsson, som är kvalitetschef, kom till Avonova år 2004 och berättade att de hoppade på 

ISO-certifieringarna direkt. Anledningen till att Avonova certifierade sig grundades på två 

orsaker. Allt fler större kunder krävde det men framför allt så krävdes det en certifiering vid 

offentliga upphandlingar. En annan del var att de såg en fördel med att ha ett 

kvalitetsledningssystem som var strukturerat och såg det som en möjlighet att skapa ordning och 

reda i företaget. Nu i efterhand anser Inge att det var en total nödvändighet att certifiera sig, 

annars hade de inte fått vara med i offentliga upphandlingar. 

 

4.5.2 Institutionalisering 

 

Trots ett ökat tryck på certifiering så var det inte alla kunder som krävde en certifiering men det 

var de största aktörerna som låg bakom påtryckningarna.  

 

“Det är ju många men inte alla kräver det. Framför allt som jag nämnde tidigare så är det 

större kunder som kräver det, men inte alla företag kräver det. Det är ju då mindre företag 

som måste anpassa sig efter andra. Det ligger ändå inom den linjen som vi ser utvecklas 

idag med hållbarhetsfrågor och kvalitetsarbete.” 
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Samtidigt som offentliga upphandlingar krävde certifieringar för att överhuvudtaget delta så var 

det mer eller mindre en nödvändighet i slutändan. Samtidigt såg man en stor fördel med ett 

certifierat kvalitetssystem när det gällde omstrukturering av aktiviteter och processer. 

Certifieringen skötte en extern revisor och det är framför allt de som har kontakt med SIS 

angående uppdateringar av standarder. Sammantagningsvis är inställningen god till 

kvalitetscertifieringar och dåliga rykten om ISO-certifieringar florerar fortfarande runt bland 

organisationer. Inge tror det kan beror på att företag låter själva certifieringen styra och inte leda. 

Företag certifierar sig bara för att få ett certifikat och då fyller det inte någon funktion och fokus 

läggs på fel saker, men trots allt känner vissa företag ett tvång till att certifiera sig. 

 

4.5.3 Organisatoriska effekter 

 

Trots att man inte hade arbetat med ett kvalitetssystem innan ISO-certifieringen hade man upprätt 

ett antal rutiner. Det fanns en massa olika rutiner för alla olika processer vilket uppfattades som 

krångligt. I dagsläget har de ett integrerat system för alla system vilket fungerar som ett förenklat 

stöd i det dagliga arbetet. De största fördelarna som nämns är att certifieringen leder till ett 

standardiserat arbete, det finns rutiner och instruktioner.  

 

“Det har blivit mycket mer strukturellt, personalen har mycket lättare att exempelvis hitta 

dokument. Vi har kunder i hela Sverige och de kräver att vi levererar. För att göra det 

krävs struktur i arbetet.” 

 

Inge är noga med att poängtera att certifieringarna ska leda, inte styra. ISO-standarderna fungerar 

som en vägledning vilket lätt kan leda till egna tolkningar, då är det viktigt att inte låta 

certifieringarna styra för då kan det lätt bli byråkratiskt med en ökad administrativ börda som 

resultat.  

 

4.6 Swedish Standards Institute, SIS 

 

SIS är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringsarbetet i Sverige. De 

projektleder kunder som vill påverka och utveckla standarder tillhandahåller ett stort antal olika 

standarder, utbildningar och olika typer av rådgivning. Organisationen är medlem och 

representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN samt den globala 

standardiseringsorganisationen ISO.  

 

Respondent hos SIS var Tina Bohlin, projektledare inom miljö och hållbar utveckling. 

 

4.6.1 Motiv till anpassning 

 

Tina Bohlin, projektledare på SIS, hävdar att motiven bakom en anpassning till ISO- standarder 

varierar mellan olika företag. Bakgrunden till implementeringen kan antingen vara ett resultat av 

påtryckningar från kunder eller att organisationen vill effektivisera sin verksamhet. I de fall att 

företag väljer att anpassa verksamheten till standarder enbart som ett resultat av yttre 
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påtryckningar så riskerar implementeringen att bli problematisk. Arbete med ISO beskrivs som 

ett stort och långsiktigt åtagande som inte upphör för att organisationen har blivit certifierad.  

 

“De som bara har ett krav på sig och som inte känner till vad det är, de vill ju få till det där 

certifikatet till så låg kostnad som möjligt. Det handlar om att förändra en hel kultur och det är 

ingen quick fix. Det tar ju lång tid … Om du frågar på stora möten och seminarier så är det inte 

jättemånga som har en engagerad ledning som förstår vad det här handlar om. Oftast är större 

företag duktiga, SKF, Saab och alla de där, men ja det är nog inte helt lätt för alla andra.“ 

 

“Ja, och det är samma sak med Lean-management, det är ju så himla inne, i och för sig så börjar 

det nästan bli lite ute nu, men det är jättemånga som hoppar på det utan att förstå att det är 

ingenting man bara tar dit en konsult, fixar till och sen är det klart. Det är väldigt mycket samma 

sak.” 

 

4.6.2 Institutionalisering 

 

Vid diskussionen kring ISO så hävdar Tina Bohlin att standarden går att applicera på alla typer av 

organisationer. Manualen för ISO 9001 är väldigt kortfattad, samtidigt som kravspecifikationerna 

för standarden är väldigt generella i syfte att kunna appliceras på alla, oavsett storlek eller 

bransch. Processerna och dokumentationen kan se mycket olika ut mellan olika företag.  

 

“Ja, även om jag startar upp en korvkiosk så skulle jag kunna ha nytta av det. Det är liksom best 

practise på hur du driver ett företag … Den är väldigt kortfattad är inte helt lätt att förstå. Bara de 

här skallkraven liksom. Det finns vägledningar som berättar lite mer hur vi menar och exempel på 

hur man kan uppfylla dem..”  

 

Vid diskussionen kring förändringarna i de reviderade standarderna ISO 9001 och ISO 14001 

som lanserades 2015 så berättar Tina att de nya utgåvorna lägger större fokus på 

omvärldsbevakning. De ställer krav på att organisationerna måste formalisera hur de arbetar med 

sin omvärldsanalys. Omvärldsanalysen handlar om att hitta, förstå och agera efter förändringar i 

omvärlden, och förändringarna ställer ett större krav på företagets struktur och kontinuitet i att 

hitta bättre sätt att hantera utvecklingen av verksamheten.  

 

Förändringarna i standarderna medför också att kraven skärps för revisorerna. Ambitionen är att 

höja statusen på certifikaten genom att revisorerna är mer kompetenta. Tina beskriver att det 

sedan ett par år finns en ny ISO standard vilken sätter större krav på certifieringsorganen. Det 

finns en viss intressekonflikt i och med att revisorerna vill behålla sin kund, och ofta är kunden 

som mest nöjd om den inte får några avvikelser eftersom att det innebär mindre arbete. 

Incentiven för att hitta avvikelser kan därför vara låga.  

 

“Det finns massor av företag eller revisorer som inte hittar en enda avvikelse, och då har man inte 

grävt djupt … Så det brukar vi uppmana, får ni inga avvikelser, byt certifieringsorgan eller begär 

att få en ny revisor” 

 

Tina fortsätter:  
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“Ja, och sen samtidigt så är det här en kund till dem. De vill ju behålla kunden och tyvärr så är 

oftast kunden nöjd om den inte får några avvikelser, det blir ju mindre jobb för dem.” 

 

Tina betonar vid ett flertal tillfällen att ISO är ett system med riktlinjer för så kallad best practise. 

Alla organisationer kan dra fördelar av att arbeta enligt standardens kravställningar, och de bör 

också göra det. 

 

4.6.3 Organisatoriska effekter 

 

De organisatoriska förändringarna genom anpassning till ISO-standarder kan variera, för att 

undvika oseriös dokumentation och genvägar så har det ställts ökade krav på revisorerna.  

 

“Och man säger ju också att revisorerna kommer få ändra sin revidering på så vis. Förut har de 

kunnat bara checka av lite sådär, ja det finns ju ett sådant dokument, det verkar stämma. Nu måste 

de titta på resultatet: har de nöjda kunder, jobbar de effektivt? Även om effektivitet inte ingår i 

standarden så är det ändå ett tecken på att de här processerna flyter bra. “ 

 

I den gamla versionen av ISO 9001 har tolkningsproblem inte varit vanligt förekommande. 

Standarden har dock nyligen reviderats och fått ett par ändrade kravspecifikationer. De flesta 

förändringar handlar om förtydliganden och fokuserar inte lika mycket på nya krav. Det som inte 

har fungerat är det som har förtydligats och det har främst gällt ledarskap och processinriktningar 

men eftersom ISO 9001 fungerar som en vägledning lämnar det ett stort utrymme för egna 

tolkningar.  

 

“I den här nya versionen så är man inte lika detaljerad när man ska ha ett dokument och man vill 

göra det mer flexibelt. Organisationen kan känna att här behöver vi ha ett dokument och här vill vi 

inte ha ett dokument. Så det kan ju bli ett tolkningsproblem.” 

 

Samtidigt svarar Tina att hon tror att ISO 9001 är applicerbart på alla organisationer. Tina 

betonar tänket kring organisationer, all dokumentation behövs inte utan tänket ska genomsyra 

hela organisationen.  
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5. Analys 

 

I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin som ligger till grund för resultatet genom 

kopplingar med det teoretiska ramverket samt genom jämförelser av fallföretagen.  

 

5.1. Motiv till anpassning 

 

Analysen av empirin resulterade i att tre nyckelfaktorer kunde identifieras kring företagens 

påstådda motiv till anpassning: En strävan efter interna fördelar genom att strukturera och 

effektivisera verksamheten, en önskan att kunna delta i ett större antal upphandlingar (främst 

offentliga) samt som ett svar på kravställningar från kunder.  

 

 Interna fördelar Upphandlingar Kundkrav 

Martin & Servera X X  

Mekonomen Nordic X X X 

Göteborgs 

Lastbilcentral 

  X 

Ventilations- 

grossisten 

X  X 

Avonova X X X 

Summa 4 3 4 

Tabell 2. Motiv till anpassning 

 

Samtliga respondenter i undersökningen säger sig ha en positiv bild av ISO som ledningsstandard 

och har tilltro till dess förmåga att effektivisera och strukturera organisationen. Tina Bohlin hos 

SIS beskriver ISOs ledningssystem som “best practise på hur man driver ett företag” och hennes 

uppfattning delas av majoriteten av de undersökta företagen. 80 % av de tillfrågade företagen 

uttrycker att de hade stora förväntningar på ledningssystemets positiva förmågor när de valde att 

starta sin anpassning. Respondent Anders Lindström hos Martin & Servera uttrycker exempelvis 

att ett ledningssystem så som ISO har visat sig vara ovärderligt för att ha kontroll över 

verksamhetens in- och ut-affärer. Han får stöd av Lennart Stensvad hos Ventilationsgrossisten 

som hävdar att ledningen hade stora förväntningar på ISO som ledningssystem och hade planer 

på en anpassning under en lång tid. 

 

Mekonomens anpassning grundar sig enligt Bengt Ericson i tre olika motiv: En önskan att 

etablera ett systematiskt arbete med kvalitet för att säkra varumärket, en önskan att kunna delta i 

fler typer av upphandlingar, samt att kunder i allt större grad ställde krav på certifierade 

ledningssystem. Många av dessa motiv delades med Ventilationsgrossisten och Avonova. Inge 

Jonsson hos Avonova poängterade även att även om kunder ställde allt fler krav så såg ledningen 
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en direkt nytta med ett certifikat. Avonova hade önskemål om att strukturera upp det egna arbetet 

och nu i efterhand ansåg Inge att det var en total nödvändighet. Många respondenter märker av 

kraven på ledningssystem som kommer med upphandlingar, och såväl Mekonomen som 

Avonova uppgav att certifieringarna var tänkt att underlätta företagens förhandlingskraft i och 

med att de gav tillgång till fler upphandlingar, även Anders Lindström hos Martin & Servera 

uppger att certifikaten är en stor fördel i förhandlingar.  

 

Ventilationsgrossisten, som länge hade haft planer på en anpassning till ISO, kom sedermera 

igång med processen efter påtryckningar från en av deras kunder. Detta stämmer överens med 

uppgifter från Maria Hansson, respondent hos Göteborgs Lastbilcentral. Hon beskriver de många 

kundkraven som den största faktorn bakom dess certifieringar. Ledningssystemet var relativt 

impopulärt hos medarbetarna från början, men det har med tiden visat sig vara en stor tillgång 

och fyller en viktig funktion i verksamheten. Även Mekonomen beskriver kunderna som ett av 

deras främsta motiv, samt Tina Bohlin hos SIS som uttrycker att allt fler certifieringar är ett 

resultat av kundernas önskemål istället för att organisationerna ser ledningssystemens interna 

fördelar.  

 

Svaren från intervjuerna visar ett mönster på att kunderna har en stor påverkan på företagens 

beslutsfattande. Samtliga respondenter uttrycker en god inställning till ISO-standarder, och 

majoriteten har tilltro till dess förmågor att effektivisera verksamheten. Bland annat Martin & 

Servera, Ventilationsgrossisten och Avonova lovordar dess egenskaper att strukturera arbetet. 

Analysen visar även att företagen anpassar sig för att ha en fortsatt stark förhandlingskraft i 

exempelvis upphandlingar. Dock så ger respondenterna sken av att kundernas krav är den 

gemensamma nämnaren som har störst inflytande och ytterst ser till att anpassningen blir av.  

 

5.2. Institutionalisering  

 

5.2.1. Isomorfism  

 

ISO 9001 och 14001 är specifikt designade för att kunna användas av alla organisationer, det är 

därför svårt för företag att gentemot intressenter försvara en motvilja till att anpassa sig efter 

kravställningarna. Trycket från kunderna stämmer till viss del överens med beskrivningen som 

ges av DiMaggio & Powell (1983, s. 150) av tvingande isomorfism. Tvingande isomorfism 

innebär att aktörers olydnad bestraffas, vilket inte fullt ut kan knytas till respondenternas svar då 

en motvilja till att certifiera sig inte har några rättsliga konsekvenser. Däremot så kan kunderna 

pressa fram ett certifikat genom sina kravställningar, där de stundtals tvingar organisationer att 

anpassa sig efter ISO-standarder för att behålla sina förhandlade kontrakt.  

 

Kundernas kravställningar kan knytas till Meyer & Rowan (1977, s. 346) och dess påståenden om 

vad den institutionella omgivningen har för effekter på organisationer. Författarna hävdar bland 

annat att en institutionell omgivning får organisationer att anamma lösningar som är externt 

legitimerat istället för i termer av effektivitet. Många utav respondenterna ser standardernas 

möjlighet att effektivisera, men väljer att göra en anpassning till ISO-standarder, som är en 

externt ordnad institution för stabilitet, främst på grund av dess funktion som en legitim 
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ledningsform snarare än dess förmåga att förbättra verksamheten. I enighet med Pfeffer & 

Salancik (2003, s. 2) så väljer företagen att anpassa sig till omgivningen i sin strävan efter 

överlevnad och framgång. 

 

Empirin från intervjuerna tyder på att många företag upplever att de homogeniseras med 

omgivningen. Det finns svårigheter med att kategorisera svaren från respondenterna i 

ismorfismens olika beståndsdelar. De isomorfiska processerna flätas lätt samman och gränserna 

emellan dem är relativt tvetydiga. Vi ser dock tecken på att de undersökta företagen märker av en 

tydlig press från kunderna, och dess yrkanden kan upplevas som tvingande i det fall 

organisationen är beroende av samarbetet. Vidare så ser ett flertal respondenter sina certifikat 

som absoluta nödvändigheter för att kunna expandera och delta i fler upphandlingar och hävdar 

att fördelen i förhandlingar är för stor för att gå miste om.   

 

Många av respondenterna är starkt medvetna om hur deras konkurrenter arbetar, men lägger liten 

vikt vid vilka typer av certifikat de har. Certifieringarna har störst påverkan på den interna 

organisationen, och stundtals på relationerna till kunderna. Det finns dock lite i empirin som 

tyder på att organisationerna imiterar varandras ledningssystem. Ett flertal respondenter svarar att 

standarderna endast fungerar som en vägledning, och anpassas efter de egna interna processerna. 

Det är därför svårt att se några tydliga samband mellan certifiering och imitation.  

 

Den normativa isomorfismen associeras till professionalisering (DiMaggio & Powell, s. 152), där 

bland annat utbildning och professionella nätverk aktivt påverkar institutionaliseringen. Samtliga 

av respondenterna har under implementeringen av ledningssystemen fått hjälp av en tredje part, 

ofta i form av managementkonsulter som planerar, tolkar kravspecifikationer och sedermera 

strukturerar företagens arbete därefter. Att tolka kravspecifikationerna och att utforma rutiner 

som passar in på dessa beskrivs som problematisk och är ett av skälen till att konsulter anlitas 

under anpassningen. Såväl Bengt Ericson hos Mekonomen, som Lennart Stensvad hos 

Ventilationsgrossisten, påstår att deras inhyrda konsulter tar med sig så kallade “quick fixes” 

vilket är färdigställda organisatoriska lösningar som kan användas för att uppfylla 

kravställningarna i standarderna. I många fall så föreslås lösningar som redan finns hos andra 

företag och på så sätt är bevisat framgångsrika. Det går därmed att anta att ett flertal 

organisationer tar till liknande lösningar för att uppfylla kravspecifikationerna och förhindra 

avvikelser.  

 

De inhyrda konsulterna får mycket frihet och har oftast en betydande roll i hur arbetet med 

kvalitet och hållbarhet kommer att utformas. Detta leder successivt till att organisationernas 

kvalitets- och hållbarhetsarbete professionaliseras. Standardens kravspecifikationer samt 

konsulternas påverkan på beslutsfattandet kan i enighet med DiMaggio & Powell, (1983 s. 153) 

leda till att ledning och nyckelanställda ser problem på samma sätt, och att dessa bryts ner och 

hanteras genom redan fastställda processer och rutiner som med hjälp av ledningsstandarder blir 

allt med lika mellan organisationer.  

 

5.2.2 Svar till institutionellt tryck 
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Hur de olika organisationerna kan påverka eller motsätta sig det institutionella trycket kommer att 

analyseras utifrån de olika strategierna anpassning, kompromiss, avvisande, utmaning och 

manipulation. 

 

I denna modell går det utläsa att anpassning och kompromiss är de vanligaste strategierna bland 

de undersökta företagen. Ingen organisation har kunnat kopplas till den avvisande strategin men 

det kan beror på att forskarna inte har varit i kontakt med något företag som har lagts ner eller 

flyttat sin verksamhet. 

 

 

Strategier Anpassning Kompromiss Avvisande Utmaning Manipulation 

Martin & 

Servera 

 X   X 

Ventilations- 

grossisten 

X X    

Mekonomen 

Nordic 

X X   X 

Göteborgs 

Lastbilcentral 

X X    

Avonova X X    

Tabell 3. Svar till institutionellt tryck. 

 

De mindre företagen, i relation till de andra som har undersökts, har alla på något sätt varit 

tvungna att anpassa sig efter de dominerande aktörerna. Representanter från 

Ventilationsgrossisten, Göteborgs Lastbilscentral och Avonova ansåg allihop att de var tvungna 

att anpassa sig efter hur deras kunder ställde krav på dem. De har varken representanter 

medverkande vid utvecklingen av nya ISO-standarder som experter inom respektive område 

arbetar fram. De låter istället externa revisorer, certifieringsbolag, sköta den mesta av 

kommunikationen med SIS. Även stora företag som Mekonomen sköter kommunikationen med 

det statliga organet via deras certifieringsbolag. Martin & Servera är de enda som har deltagit i en 

standardiseringskommitté. Den mer anpassade hållningen kan förklaras av att företagen är rädda 

att mista sina kunder och på så sätt drivas bort från marknaden. Av vad man kan utläsa från 

empirin har dessa företag helt enkelt inte makten att påverka eller strida mot utvecklingen av nya 

standarder. Det kan kopplas till Oliver (1991, s. 151) och hennes teori om att väldigt få företag 

har den motståndskraft som krävs för att stå emot trycket från större aktörer. Dessa företag har 

axlat en mer anpassad hållning gentemot ISO-certifieringar. 

 

Organisationer kan ha svårt att leva upp till de institutionella krav och förväntningar som finns 

gentemot dem, under sådana omständigheter kan organisationer anta en kompromissad strategi 

enligt Oliver (1991, s. 152). Alla företagen har anlitat en extern revisor vid certifieringstillfällena 

och har regelbundna revisioner för att se till att de klarar kraven som ställs. Det erbjuds också 
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utbildningar från SIS sida och där kan man föra diskussioner om hur man kan lyckas med sitt 

kvalitetsledningssystem. Kravspecifikationerna kan vara svåra att leva upp till, men genom 

utbildningar och diskussioner med revisionsbolag är det möjligt att kompromissa och anpassa 

kvalitetsstandarder efter den egna verksamheten. Standarderna fungerar som en vägledning och 

kan med fördel anpassas efter företagets egen strategi. Bengt Ericson hos Mekonomen såg en klar 

fördel med denna diskussion. Dock ställde han sig kritisk till kvalitetscertifieringar när det 

sammanflöt med de offentliga upphandlingarna. Av egna erfarenheter spelade certifieringen inte 

den avgörande rollen vid vissa tillfällen när det kom till offentliga upphandlingar. Vid många 

tillfällen spelade priset en stor roll och det är kommun och landsting som har avgörandet i egna 

händer. Priset har vid vissa tillfällen spelat över certifieringens roll vid upphandlingarna vilket 

återigen pekar på hur organisationer har svårt att motsätta eller påverka det tryck som större 

aktörer ställer, i det här fallet staten.  

 

De organisationer som generellt har mycket inflytande kan liknas vid den manipulativa strategin. 

Martin & Servera har generellt mycket inflytande över sina leverantörer och kan i större 

utsträckning ställa krav på sina kunder i förhållande till övriga företag i forskningen. Martin & 

Servera har även medverkat vid seminarier gällande uppdateringar av nya ISO-standarder och 

kan således vara med och påverka utformningen av dem. Inget företag har heller kunnat knytas 

till Olivers (1991, s. 157) utmanande strategi där en organisation blir kritisk mot de institutionella 

värderingarna som ett resultat av att de anser sin egen ställning vara i fara eller när deras egna 

intressen motstrider externa aktörers intressen. Även om företagen skulle vara kritiska mot ISO-

certifieringar finns det inget i respondenternas svar som pekar på att företagen anser att deras 

egen position är i fara och det beror troligtvis på att forskarna inte har undersökt ett företag som 

inte varit certifierat enligt ISO 9001 och 14001.  

 

5.3. Organisatoriska effekter 

 

Enligt Barkat Ullah (2013, s. 203) så kännetecknas ISO-certifierade företag av lägre 

transaktionskostnader än sina icke certifierade motparter. Arbetet med kvalitetscertifieringen 

påstås ha en förmåga att skapa en hållbar kvalitetskultur i företaget vilket på sikt även ökar 

arbetets produktivitet. Uttalandet stämmer in i respondenternas svar gällande de organisatoriska 

effekterna av en anpassning. Vid ett flertal gånger så sägs ISO-standarder komma med interna 

fördelar. Tina Bohlin hos SIS påstår att alla organisationer kan dra fördel av att arbeta enligt 

standardens kravställningar. Samtliga respondenter instämmer och säger sig ha stor nytta av sina 

ledningssystem. De mest frekvent förekommande svaren handlar om att rutiner och processer blir 

tydligare samt följs upp bättre, dokumentationen kräver att organisationerna sätter sig in i 

problem och processer som de tidigare har förbisett.  

 

I intervjuerna så framkommer det att dokumentationen som följer anpassningen kommer med 

både för- och nackdelar. I början av anpassningen har den bland vissa respondenter upplevts som 

kostsam, byråkratisk och tidskrävande. Maria Hansson på Göteborgs Lastbilcentral uttrycker att 

ledningssystemet mötte mycket motstånd i början av implementeringen. Bengt Ericson på 

Mekonomen, en organisation som inte har arbetat med standardisering lika länge, uttrycker också 

att det finns svårigheter bland annat i att involvera ledningen i arbetet. Något som är gemensamt 
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för samtliga respondenter är dock att de upplever att standarden ger ett större stöd i det vardagliga 

arbetet, samt att de blir mer flexibla i och med att specifika kunskaper och arbetssätt inte binds 

upp hos enskilda individer. Alla respondenter påstår sig idag vara mycket nöjda med sina 

ledningssystem.  

 

Tina Bohlin hos SIS hävdar att ISO-certifikat med fördel kan användas i organisationers 

marknadsföring ut mot kund. Av de tillfrågade är det endast Ventilationsgrossisten som aktivt 

använder sig av sina certifikat i marknadsföringen, dock så är det ett flertal, bland annat 

Göteborgs Lastbilcentral, Mekonomen och Avonova, som informerar om sina certifikat på sina 

hemsidor. Därtill det faktum att certifikat används som förhandlingskriterier i ett flertal 

upphandlingar tyder på att det har en viss legitimitet och fungerar som ett intyg på att ett företag 

bedriver en hållbar verksamhet. Det har således, i enighet med Stiglitz (2000,1444), en förmåga 

att minska informationsasymmetrier med avseende på information rörande produkters och 

tjänsters kvalitet.   
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6. Resultat och slutsats 

 

I följande avsnitt så kommer de viktigaste resultaten ur forskningen redovisas tillsammans med 

en slutsats som återkopplar till studiens problemformulering.  

 

6.1. Resultat 

 

Utfallet av undersökningen visar att företags påstådda motiv bakom anpassning till ISO-

standarder till stor del grundar sig i påtryckningar från kunder och andra intressenter. Förutom 

detta så framkommer att företagen ser fördelar av certifikaten vid upphandlingar, såväl offentliga 

som privata, vilket ökar incentiven till anpassning. De har även en tilltro till ledningssystemens 

förmåga att effektivisera verksamheten.  

 

Effekten av en anpassning till ISO 9001 samt ISO 14001 upplevs ha positiva effekter på 

organisationerna. Ledningssystemet anses ge företagen ett större stöd i det vardagliga arbetet och 

standarderna skapar en ledningsstruktur med tydliga direktiv om hur arbetet ska fortgå. Processer 

och rutiner upplevs som tydligare och mer specifika, de efterföljs även i större utsträckning vilket 

ger intryck av att verksamheten blir mer effektiv.  

 

Forskningen pekar på att det förekommer ett visst institutionellt tryck på forskningsobjekten från 

dess intressenter, men även från staten. Organisationerna har olika strategier för att hantera det 

tryck som de utsätts för. Majoriteten av respondenterna har insett att de inte har möjlighet att 

påverka kunder och staten i allt för hög utsträckning. Detta har resulterat i att företagen har 

anpassat sin verksamhet efter ISO-standarderna och väljer att certifiera sig i rädsla för att förlora 

kunder och möjligheten att delta i upphandlingar. Få respondenter utnyttjar möjligheten att delta i 

konferenser och kommittéer som syftar till att utveckla ISO-standarder. Dock så ger 

standardernas generella kravspecifikationer utrymme för organisationerna att anpassa 

utformningen av sina ledningssystem efter egna specifika önskemål och kan därigenom 

kompromissa med de dominerade aktörerna.  

 

Institutionaliseringen av ISO-standarder upplevs öka företagens homogenisering med 

omgivningen. Önskemål från intressenter gällande certifikat, samt den nödvändiga funktion som 

certifieringen fyller vid upphandlingar gör att företagen märker av markanta påtryckningar från 

omvärlden och ledningsstandarders legitima position i affärsvärlden. Vidare kräver anpassningen 

till standarderna i många fall att företagen tar in extern hjälp i form av konsulter som sedermera 

har en betydande roll i hur det nya ledningssystemet utformas. Kravställningarna och konsulterna 

leder arbetet i en bestämd riktning och lämnar indikationer på att ISO-standarder bidrar till att 

kvalitets- och miljöarbete professionaliseras.  

 

6.2 Slutsats 

 

Utfallet av undersökningen visar att företagens motiv till att implementera ISO-standarder 

grundar sig i tre olika faktorer:  
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1. Påtryckningar från intressenter och kundernas krav på certifierade ledningssystem 

2. Certifieringar som konkurrensfördel i upphandlingar 

3. Standarders förmåga att effektivisera den egna verksamheten 

 

Påtryckningar från intressenter har visat sig ha en central roll i företagens arbete med standarder. 

De organisatoriska effekterna av en certifiering upplevs som positiva och samtliga respondenter 

vittnar om en ökad struktur och koordinering i det dagliga arbetet. Dock så upplevs omgivningen 

kunna ha en tvingande effekt då ISO-standarder i större utsträckning upplevs som en 

nödvändighet för att vinna kunders förtroende och delta i upphandlingar. Organisationerna drivs 

till att anpassa sig till samma typer av standarder och tar i stor utsträckning hjälp av konsulter 

under implementeringen, som i sin tur bidrar till att kvalitets- och miljöarbetet i branschen blir 

professionaliserat.  
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7. Diskussion 

 

I detta avsnitt förs en diskussion kring forskningens resultat och vidare ges även förslag till 

framtida forskning.  

 

7.1 Slutdiskussion 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda företags påstådda motiv bakom en anpassning till ISO-

standarder och vad de anser att ett certifierat ledningssystem har för organisatoriska effekter. 

Studien ämnar vidare att undersöka hur företagen upplever pressen från omgivningen gällande 

certifierade ledningssystem samt undersöka hur detta påverkar dess uppfattning om 

homogenisering i branschen. Frågeställningarna formades som följande: 

 

● Vad är säger sig företagen ha för motiv till att anpassa sig till ISO-standarder?  

● Vad upplever företagen att ett standardiserat ledningssystem har för effekter på 

organisationen? 

● Hur upplever företagen påtryckningar från omgivningen gällande kvalitetscertifieringar? 

● På vilket sätt påverkar ISO-certifieringar företags upplevda homogenisering med 

omgivningen? 

 

Respondenternas svar angående deras påstådda motiv är enhälliga. Motivet grundar sig till stor 

del i kundernas krav på ett kvalitetsledningssystem. Organisationerna själva ser ofta fördelar med 

att använda sig av ledningssystemsstandarder, men intressenterna ger intryck av att ha det största 

inflytandet i beslutsfattandet i kombination med den legitimitet som ett certifikat ger i 

upphandlingar. Företagen säger sig ha tilltro till kvalitetssystemens förmåga att effektivisera 

verksamheten, dock så ger de intryck av att dessa fördelar inte väger tillräckligt tungt i relation 

till den tid och resurser som en certifiering kräver.  

 

Samtliga respondenter upplever att deras ledningssystem har positiva effekter på organisationen, 

intervjuerna tyder på att många företag har svårigheter med sina dokumenterade rutiner och 

processer. Kravspecifikationerna i ISO medför att de måste arbeta mer ingående med detta, och 

respondenterna upplever därför att det dagliga arbetet fungerar bättre efter anpassningen. 

Emellertid finns inte tillräckligt med insamlad data för att påstå att ISO-standarder verkligen 

leder till en effektivare verksamhet.  

 

Påtryckningarna från omgivningen gällande certifierade ledningssystem är markanta, och detta 

speglas också i företagens motiv till anpassningen. Trots det relativt begränsade urvalet så visar 

sig ett tydligt mönster i hur företagen upplever att omgivningen påverkar dem till att anpassa sig 

efter en legitim standard. Detta stämmer överens med Meyer & Rowan (1977, s. 346) och dess 

påstående om att organisationer påverkas av kollektiva mönster och tenderar att bli alltmer 

homogena med sin omgivning.  

 

Därtill hittar vi mönster som stämmer överens med teorier formulerade av Oliver (1991) om 

organisationers strategiska svar för att strida mot, eller påverka, det institutionella trycket. 
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Kritiken som lyfts mot den institutionella teorin är att den ser allt för ensidigt på organisationer 

och att de reagerar på ett alltför likartat sätt. Även om organisationer befinner sig inom samma 

bransch så är de alla olika och det ligger litet fokus på vem eller vilka som utför det institutionella 

trycket. Oliver (1991, s. 151) teorier tenderar att rikta in sig på att det är den dominerade 

organisationen som står för det institutionella trycket och forskningen kunde identifiera att 

företagens kunder och intressenter är de dominerade aktörerna som står för detta. Det 

förekommer även ett institutionellt tryck från staten när det kommer till vem som “vinner” 

offentliga upphandlingar. 

 

7.2 Förslag till framtida forskning 

 

ISO-standarders förmåga att minska informationsasymmetrier mellan parter beskrivs som en av 

dess stora fördelar, eftersom att de garanterar ett visst mått på kvalitet hos den certifierade 

organisationen. Det hade varit intressant att se en fördjupning kring hur företag arbetar med sin 

signalering och hur ISO-standarder påverkar den asymmetriska informationsfördelningen och 

därmed säljarens relation till kund.  

 

Studien har inte erhållit någon empirisk evidens på att ISO-standarder faktiskt effektiviserar 

verksamheter, även om många respondenter säger sig uppleva en positiv effekt av arbetet med 

standardiserade ledningssystem. Det hade därför varit intressant att undersöka huruvida ISO-

standarder har något ekonomiskt värde och huruvida standardiserade ledningssystem skapar 

ekonomiska fördelar.  
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9. Bilagor:  

 

Bilaga 1 - Intervjuguide för certifierade företag.  

 

Bilaga 2 - Intervjuguide, SIS 

 

 

 

 

 

  



42 
 

9.1 Bilaga 1 

 

Intervjuguide, certifierade företag:  

 

1. Vill du och/eller organisationen vara anonym? 

2. Går det bra att vi spelar in samtalet? 

3. Vad är din arbetsbefattning? 

4. Vilka ISO certifikat har ni? 

5. Hur länge har ni varit ISO certifierade? 

6. Vad var det som fick er att skaffa dessa certifikat? 

7. Vad upplever ni vara den största fördelen med ISOs ledingsstandarder? 

8. Tycker ni att det är en nödvändighet för företag i er bransch att certifiera sig enligt ISO? 

9. Påverkar certifikatet ert praktiska arbete och dagliga rutiner? 

10. Tog ni hjälp av en tredje part för att implementera och/eller underhålla era 

ledningsstandarder? 

11. Hur pass involverade och delaktiga är era medarbetare i kvalitetsarbetet? 

12. Hur upplever ni att ni har lyckats med implementeringen av standarderna? 

13. Upplever ni att certifieringarna begränsar verksamheten på något sätt? 
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9.2 Bilaga 2 

 

Intervjuguide, SIS:  

 

Inledande frågor:  

 

1. Vill du och/eller organisationen vara anonym? 

2. Går det bra att vi spelar in samtalet? 

3. Vad är din arbetsbefattning? 

4. Vad tycker ni är de största fördelarna med ISO 9001? 

5. Vad är bakgrunden till de nya förändringarna i ISO 9001 och vad innebär de? 

6. Har förändringarna gett de resultat ni förväntade er? 

7. Vad upplever ni är de vanligaste motiven för kvalitetscertifiering? 

8. Hur upplever ni att företagens inställning är till kvalitetscertifiering? 

9. Ang. forum för tolkning. Upplever ni det som ett vanligt problem att företag har svårt att 

tolka riktlinjerna? 

10. Upplever ni att det finns några andra vanliga/återkommande problem i företagens 

anpassningsprocess? 

11. Kommunicerar ni uteslutande med företagens ledning eller involveras medarbetare i 

processen? 

12. Hur pass väl går ISO att integrera med andra förbättringsverktyg? 

13. Upplever ni att många försöker “fuska” eller hitta genvägar i certifieringsprocessen? 

14. Tycker ni att företagen borde använda sina certifieringar mer aktivt i sin marknadsföring? 

15. Vad tror ni är de viktigaste faktorerna bakom en lyckad anpassning till ISO? 

 

 

 


