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Sammanfattning 

 

Titel: Kvalitetscertifiering i mindre företag – Interna, externa eller finansiella motiv? 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Casper Wessén och Daniel González 

 

Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson 

 

Datum: 2019 - juni 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för de bakomliggande motiven till 

att ledningen i mindre företag väljer att kvalitetscertifiera verksamheten mot ISO 9001. 

 

Metod: Studien utgår från en socialkonstruktivistisk verklighetssyn och en 

hermeneutisk tolkande kunskapssyn. Källkritisk litteratursökning har framställt en 

teoretisk referensram, vilket samtidigt har synliggjort studiens empiriska 

datainsamlingsmetod. Studien antar en abduktiv forskningsansats, alltså en samverkan 

mellan teori och empiri. Empirin i sin tur samlades in genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med tio mindre företag. För att kvalitetssäkra studien 

synliggjordes fyra kvalitetskriterier, vilka alla har spelat en avgörande roll för studiens 

helhet.   

 

Resultat & slutsats: Studien har primärt fokuserat på att besvara syftet. Utifrån 

framställningen av teoretisk referensram synliggörs de motiv som i huvudsak benämns i 

tidigare forskning. Därefter lyfts de bakomliggande motiv som illustrerades genom vald 

datainsamlingsmetod fram. De jämförs i kapitlet analys för att påvisa hur empirisk 

datainsamling har ökat förståelsen för bakomliggande motiv, vilket var studiens avsikt.   

 

Examensarbetes bidrag: Ett teoretiskt bidrag ges dels i form av en strukturering i 

underkategorier av de motiv som påvisades i tidigare forskning, dels i form av nya 

synliggjorda underkategorier utifrån empirisk datainsamling. De nya framställda 

underkategorierna har hjälpt till att strukturera de bakomliggande motiv som inte 

nämnts i tidigare forskning, men som vår insamlade empiri påvisade att ledningen haft 

till certifiering av sitt företag mot ISO 9001.  

 

Förslag till vidare forskning: Forskning skulle kunna ta vid denna studie genom att 

använda de underkategorier ur framställd modell som utgångspunkt för att synliggöra 

huruvida fler mindre företag även har dessa som bakomliggande motiv. Ytterligare 

förslag är att studera motiv till att fortsätta vara certifierad, då kostnaderna ständigt ökar 

allt eftersom standarden förnyas. Även att ställa den tid och de resurser som läggs ner på 

att certifiera ett företag mot den nytta certifieringen faktiskt ger skulle vara intressant att 

ta vid.  

 

Nyckelord: Kvalitetsledningssystem, Certifiering, Kvalitetscertifiering, ISO 9001, 

Interna motiv, Externa motiv, Finansiella motiv, Mindre företag, Ledning  
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Aim: The purpose of this study is to increase the understanding of the management in 

small companies underlying motives to quality certificate the business against ISO 

9001.  

 

Method: The study is based on a social constructivist view of reality and a hermeneutic 

view of knowledge. Source-critical literature search has produced a theoretical frame of 

reference. The frame then helped decide the study's empirical data collection method. 

The study is conducted with an abductive research approach, which is a collaboration 

between theory and empirical data. The empirical data in turn, was collected through 

qualitative semi-structured interviews with ten smaller companies. To assure the quality 

of the study, four quality requirements were made visible, which all played a crucial 

role for the whole of the study. 

 

Result & conclusions: The study has primarily focused on answering its purpose. 

Based on the theoretical frame of reference, the motives from previous research were 

made visible. Then the underlying motives illustrated by our empirical data collection 

method were highlighted. They are then compared in the chapter analysis to 

demonstrate how empirical data collection has increased the understanding of 

underlying motives, which was the study's intention. 

 

Contribution of the thesis: A theoretical contribution is given partly in the form of a 

structuring in subcategories of the motives that were demonstrated in previous research, 

partly in the form of new visible subcategories based on empirical data collection. The 

new subcategories have helped to structure the underlying motives that were not 

mentioned in previous research, but our empirical evidence showed that the 

management had to certify its company against ISO 9001. 

 

Suggestions for further research: Research could take on this study by using the 

model presented in the result as a starting point to visualize whether other small 

companies also seem to have had these underlying motives. Additional suggestions are 

to study motives to continue to be certified, as costs are constantly increasing as the 

standard is renewed. It would also be interesting to take the time and resources spent on 

certifying a company against the benefit of the certification. 

 

Key words: Quality management system (QMS), Certification, Quality certification, 

ISO 9001, Internal motives, External motives, Financial motives, Smaller companies, 

Management 
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1.Inledning 

I studiens inledning presenteras först en kortare bakgrund kring kvalitetscertifiering. 

Därefter framställs en problemdiskussion, vilken i slutändan mynnar ut i det syfte vi har 

för avsikt att besvara.   

 

1.1 Bakgrund 

Ledningen i de företag vars primära fokus syftar till att bedriva en fungerande 

verksamhet nyttjar i flertalet fall ett ledningssystem. Det fungerar som ett verktyg för 

ledningen, vilket underlättar dels det dagliga arbetet, dels strävan mot uppsatta mål. 

Företag idag tenderar att eftersträva nöjdare kunder genom en hög kvalitet. I sådana fall 

nyttjas i regel ett ledningssystem med fokus på kvalitetsförbättring, ett 

kvalitetsledningssystem. (SIS, 2019) 

 

Ledningen i ett företag vilket brukar ett kvalitetsledningssystem ges möjligheten att 

realisera en kvalitetscertifiering. Med kvalitetscertifiering avses hur 

kvalitetsledningssystemet genomgår en certifieringsrevision, för att påvisa att det 

uppfyller de krav som framställs i en standard, med god framgång. Kvalitetscertifikatet 

som utfärdas påvisar att företaget efterföljer samtliga krav i en standard, ett 

kvalitetsbevis. (SIS, 2019) 

 

Ett kvalitetsledningssystem kan även nyttjas utan att det är kvalitetscertifierat. Skulle så 

vara fallet behöver företaget ej uppfylla några krav, utan ansvarar självt för att systemet 

efterlevs. Den huvudsakliga skillnaden mellan ett certifierat och ett ej certifierat 

kvalitetsledningssystem utgör det kvalitetsbevis, vilket utställs till företag som har 

genomgått certifieringsrevisionen. (Benner & Veloso, 2008; ISO, 2019) 

 

Följdaktningsvis kan ett kvalitetsledningssystem nyttjas både med och utan certifikat. 

Certifikatet ger dock en indikation att företaget ständigt arbetar med kvalitet, vilket 

icke-certifierade företag går miste om. Däremot förklarar Briscoe, Fawcett och Todd 

(2005) samt Mo och Chan (1997) hur processen att uppfylla samtliga certifieringskrav 

är både kostsam och tidskrävande. Tid och resurser behöver även avvaras årsvis, då 

uppföljning och efterlevnad krävs tillsammans med ett inhyrt certifieringsorgan (ISO, 

2019). Frågan som kan ställas blir huruvida kvalitetsbeviset verkligen är av så stor vikt, 

eller om det kan ligga andra faktorer bakom kvalitetscertifieringen. 
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1.2 Problemdiskussion 

Det marknadsledande alternativet för kvalitetscertifiering idag benämns ISO 9001. Det 

är en kvalitetsstandard vilken ständigt lockar nya företag och finns idag i över 170 

länder (ISO, 2019). Under 2000-talet har antalet ISO 9001-certifierade företag 

fördubblats (Corbett, Montes-Sancho & Kirsch, 2005; ISO, 2019), vilket påvisar dess 

aktualitet. Ett rimligt antagande hamnar i att motiv, liknande eller helt skilda, spelade en 

avgörande roll vid beslutet att genomföra certifieringen för samtliga företag. 

 

Tidigare forskning kring motiv finns tillgänglig, men är begränsad. Flertalet av de 

studier som benämner motiv (Zaramdini, 2007; Sampaio, Saraiva & Guimarães 

Rodrigues, 2010) gör det genom att påvisa vad vi uppfattar som tre huvudkategorier, 

vilka synliggör huruvida motiven är interna, externa eller finansiella (Halis & Oztas, 

2002; Bhuiyan & Alam, 2004). Därefter framställs en rad olika motiv inom primärt den 

interna och den externa kategorin (Psomas, Fotopoulos & Kafetzpoulos, 2010; Tarí, 

Molina-Azorín & Heras, 2012; Chiarini, 2016; Magd & Curry, 2003). Vår uppfattning 

är dock att dessa kan tolkas som motiv för företag vilka i framtiden har för avsikt att 

genomföra en kvalitetscertifiering, likväl som att de på något vis lade grund för beslutet 

att genomföra kvalitetscertifieringen.  

 

Mullins (2008) belyser vikten av förståelse kring de motiv och handlingar vilka 

grundade ett företags beslut. Därav påvisas importansen i att synliggöra vad som 

benämns vara de bakomliggande motiven till valet att genomdriva en 

kvalitetscertifiering. Då det i företag primärt är ledningen som fattar beslut (Poksinska, 

Eklund & Dahlgaard, 2006; Magd & Curry, 2003), tolkar vi att fokus bör riktas ditåt. 

Det då ledningen i huvudsak är de som kan återge exakta motiv till ett beslut.   

 

Genom att synliggöra de bakomliggande motiven förbättras till synes också den grund 

som finns att ta fasta vid för framtida forskning. Idag framstår den forskning som finns 

kring ISO 9001 och berör motiv som övergripande, men inte precis (Zaramdini, 2007; 

Tarí et al., 2012; Sampaio et al., 2010). Det tolkar vi även att övrig forskning inom 

ämnesområdet gör, då den större delen av ämnesområdet kantas av kvantitativa studier, 

vilka generellt anses bidra med bredd snarare än djup (Aaker, Kumar & Day, 2007).   

 



 

 3 

Flertalet studier syftar till att påvisa positiva och negativa aspekter av en ISO 9001-

certifiering (Bakator & Ćoćkalo, 2018; Murmura & Bravi, 2017). För att återge en 

korrekt bild kring huruvida en aspekt är positiv respektive negativ behövs dock 

företagets bakomliggande motiv kännas till. Det för att precisera forskningen, då en 

positiv aspekt för ett företag inte per automatik innebär något positivt för andra företag 

(Porter, 2006). 

 

Avsaknaden av djupgående och förståelseökande forskning inom ISO 9001, kring dels 

motiv dels generellt, antas bero på den påvisade avsaknaden av kvalitativa studier 

(Melão & Guia, 2015; Andark & Brånn, 2016). För att nå en fördjupad förståelse 

behövs kvalitativ forskning, vilket också stärks av Patton (2002) och Larsson (1986). 

Det behovet stärks ytterligare då ISO 9001 är under ständig uppdatering (ISO, 2019). 

Forskning kring äldre versioner förlorar sin relevans i takt med att nya versioner 

framställs, vilket synliggör en ständig efterfrågan på forskning som berör den senaste 

versionen av kvalitetsstandarden (Murmura, Casolani, Liberatore & Vicentini, 2018).   

 

Vid genomförandet av denna studie kommer vi att ta fasta på ett forskningsgap 

identifierat av Andark och Brånn (2016). De beskriver hur det saknas forskning kring 

företagsledningars specifika motiv till kvalitetscertifiering mot ISO 9001. För att göra 

studien användbar för vidare forskning kommer fokus att riktas mot mindre företag. 

Detta då kvalitetscertifierade mindre företag är ett aktuellt forskningsområde (Rubio-

Andrada, Alonso-Almeida & Rodriguez Antón, 2011).  

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för de bakomliggande motiven till att 

ledningen i mindre företag väljer att kvalitetscertifiera verksamheten mot ISO 9001.   
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2. Metod 

Studiens metod presenteras utifrån två delar, vetenskapsteoretisk referensram och 

tillvägagångssätt. Dessa syftar till att belysa de synsätt som studien antar, samt att 

presentera hur vi har gått tillväga för att operationalisera syftet.  

 

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

I den vetenskapsteoretiska referensramen kommer vi att presentera och argumentera för 

de synsätt som studien utgår från, med koppling till syftet.  

 

2.1.1 Förförståelse 

Hartman (1990) menar att ett tolkande synsätt i princip är omöjligt utan förförståelse. 

Förförståelse definieras som de fördomar, tankar, känslor, intryck och kunskaper en 

individ besitter, vilka kommer att utgöra grund för tolkning (Stukát, 2005; Hartman, 

2004). Därav kan denna studie i framtiden komma att utgöra förförståelse för andra 

forskare inom ämnet, då ny kunskap efterlämnas.  

 

Vår teoretiska förförståelse har grundats genom utbildningsbaserade ekonomiska studier 

på Högskolan i Gävle samt den vetenskapliga forskning vi tagit del av. Vi har under 

utbildningens gång läst kurser inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, där vi bland 

annat har studerat ett kvalitetsstyrningskoncept, TQM. Det må anses föråldrat idag, men 

då ISO 9001 i grunden är ett kvalitetsledningssystem, finns likheter. Därav hade vi viss 

teoretisk förförståelse kring det ämne vår studie behandlar. Den praktiska förförståelsen 

bör däremot anses begränsad. Båda saknade erfarenheter från arbete i företag som är, 

har varit, eller överhuvudtaget har kommit i kontakt med något 

kvalitetscertifieringsorgan.  

 

2.1.2 Verklighetssyn 

Ontologi förklaras av Sohlberg och Sohlberg (2009) som ”läran om det varande”. Med 

det avses hur vi människor upplever världen runt omkring oss, hur vår världsbild ser ut.  

I studien antas en socialkonstruktivistisk ontologisk ståndpunkt, vilken ger indikationer 

på att världen runtomkring oss är konstruerad genom sociala konstruktioner (Barlebo 

Wenneberg, 2001). Varje individ i dagens samhälle bidrar till sociala konstruktioner 

genom sina tankar och värderingar. I takt med det förändras också normerna kring vad 

som anses ”generellt accepterat” i samhället (Barlebo Wenneberg, 2001).  
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Allt eftersom de sociala konstruktionerna förändrar normerna i samhället har också 

ledningen i fler företag valt att certifiera verksamheten mot ISO 9001 (Corbett et al., 

2005). Detta fenomen syftar studien till att studera, där vår avsikt är kunskapsbildning. 

Kunskapsbildningen sker enligt socialkonstruktivismen genom sociala interaktioner 

med omvärlden (Sohlberg & Sohlberg, 2009). I vårt fall syftar det till sociala 

interaktioner med ledningen i de mindre företag som medverkar i studien. Vi är 

medvetna om att världsbilden kan skilja sig mellan respondenterna, men då samtliga 

tillhör kategorin mindre företag bör de ändå efterlikna varandra. Oavsett kommer de 

skillnader vi tolkar att ge ytterligare djup i studien, då det är genom sådana sociala 

interaktioner kunskap utvecklas (Barlebo Wenneberg, 2001).  

 

2.1.3 Kunskapssyn 

Epistemologi beskrivs vara ”läran om kunskap” och syftar till att påvisa vad som bör 

och ej bör räknas till kunskap (Sohlberg & Sohlberg, 2009; Bryman & Bell, 2013). Vi 

valde i denna studie att anta en hermeneutisk kunskapssyn, då vårt fokus i huvudsak 

syftade till att utvinna ny kunskap genom tolkning och förståelse.  

 

För att kunna återge ett kunskapsbidrag genom tolkning och förståelse tog vi hänsyn till 

det Gilje och Grimen (2003) benämner den hermeneutiska spiralen. Den visar samband 

mellan delar och helhet, alltså varje enskild intervju och det slutliga bidraget. Genom att 

nyttja spiralen tillkännagavs hur vår förförståelse från tidigare forskning lade viktig 

grund för studiens empiriska datainsamling. Tidigare forskning utgjorde förförståelse 

till vår första intervju, vilka tillsammans utgjorde förförståelsen för den nästkommande. 

Detta fortsatte sedan i en spiral, där varje genomförd intervju tillsammans med tidigare 

insamlad kunskap grundade för fortsättningen. Spiralen påvisar hur vår förståelse hela 

tiden ökar då nytt material att tolka synliggörs. Efter att den empiriska datainsamlingen 

har nått sin kvot ställs delarna mot helheten för att kunna påvisa ett eventuellt 

kunskapsbidrag. (Gilje & Grimen, 2003) 

 

Hermeneutiken eftersträvar inte att ta reda på sanningar, då det inom denna 

kunskapssyn inte finns några sådana (Bryman & Bell, 2013). Det var inte avsikten i vår 

studie heller, utan vi ville öka förståelsen för de bakomliggande motiven, vilket den 

hermeneutiska spiralen påvisar är rätt väg att gå.  
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2.1.4 Forskningsansats 

Studien utgår som ovan presenterat från en hermeneutisk kunskapssyn, då vårt 

huvudsakliga fokus var kunskapsbildning genom tolkning och förståelse. Inom 

hermeneutiken synliggörs tre angreppssätt vilka kan ligga till grund för en studies 

genomförande. Jacobsen (2002) förklarar att forskningsansatserna benämns deduktiv, 

induktiv och abduktiv.  

 

Vi valde att låta studien anta en abduktiv forskningsansats, då varken en deduktiv eller 

en induktiv ansats stämde överens med vårt tillvägagångssätt. Det för att en abduktiv 

ansats kontinuerligt växelverkar mellan tidigare forskning och insamlade empiriska 

data, vilket överensstämmer med hur vi har agerat genomgående i studien. Tanken med 

vald forskningsansats var att efterlämna nya aspekter kring motiv, vilka i framtiden kan 

komma att studeras vidare. (Patel & Davidsson, 2003) 

 

2.1.5 Perspektiv 

Johansson-Lindfors (1993) förklarar att det är väsentligt att läsaren tidigt blir införstådd 

i studiens perspektiv. I denna studie har det klargjorts i syftet att studien antar 

ledningens perspektiv. Anledningen var primärt att ledningen i företag fattar beslut 

(Poksinska et al., 2006; Magd & Curry, 2003), samtidigt som vår avsikt var att studera 

bakomliggande motiv. Därav var det av väsentlig betydelse att studiens perspektiv på 

bästa sätt återger de tankar som pågick, vilka kan tolkas utgöra de bakomliggande motiv 

till att ledningen valde certifiering mot ISO 9001. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt synliggörs det tillvägagångssätt som nyttjades för studiens genomförande. 

I Figur 1 illustreras hur de metodval som gjorts kopplas samman med teoretisk 

referensram och empiri, för att sedan mynna ut i analys och till sist även bidrag.  

 

 

Figur 1 – Tillvägagångssätt. Egen konstruktion.  
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Forskningsprocessen började med en litteratursökning (2.2.1), där vi sökte relevant 

tidigare forskning. Under denna process lades stor vikt på att vara källkritisk (2.2.2). 

Tillsammans utgjorde dessa grunden för den teoretiska referensramen (3.). Efter att ha 

byggt upp kunskap kunde vi urskilja att kvalitativ forskning saknas till stora delar inom 

ämnet och valde därför att ta oss an syftet med hjälp av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer (2.2.3). För att genomföra dessa var det i sin tur centralt med respondenter 

som var relevant för vår studie och vårt syfte, de valdes ut genom ett urval (2.2.4).  

 

För att möjliggöra djupgående resonemang lades sedan fokus på etiska överväganden 

(2.2.5) och utformning av intervjuguide (2.2.6). Det för att respondenterna från urvalet 

(2.2.4) skulle känna sig trygga, samtidigt som vi ville ha så mycket användbar empiri 

(4.), anpassad till vår studie, som möjligt. För att i sin tur se till att den insamlade 

empirin höll god kvalitet behövde den bearbetas (2.2.7). Här såg vi till att anteckna 

under, samt spela in samtliga intervjuer. Därefter nyttjades nyckelord och teman för att 

bryta ut det som var mest relevant för att operationalisera syftet.  

 

Bearbetning av empiri (2.2.7) spelade en viktig roll för både empiri (4.) och analys (5.). 

Det som synliggjordes som mest relevant återges i studiens empiridel genom exakta 

citat. Därefter genomfördes en analys (5.) med hjälp av innehållet som bearbetats fram i 

kombination med det material som den teoretiska referensramen (3.) har synliggjort. 

Slutligen mynnade analysen (5.) ut i ett bidrag (6.).  

 

Vikt lades även vid kvalitetskriterier (2.2.8), vilka spelade stor roll genomgående i 

studien. Avsikten med dessa var att kvalitetssäkra innehållet i samtliga delar, för att 

försäkra oss om att studien höll den kvalitet som efterfrågades.  

 

2.2.1 Litteratursökning 

För att möjliggöra utförandet av denna studie valde vi till en början att lägga stort fokus 

på generell forskning kring ISO 9001 med avsikt att skapa en övergripande bild av 

ämnet. Därmed kunde vi öka förståelsen för vad forskning i huvudsak kretsar kring och 

var vi kan bidra. Valet föll på att studera ledningen i företags motiv till certifieringen, 

vilket vår teoretiska referensram i huvudsak därav behandlar. För att sedan smalna av 

ämnet valde vi att lägga fokus specifikt på mindre företag, med avsikt att i slutändan ge 

ett relevant bidrag till forskningen.  
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De artiklar som nyttjats i arbetet har hämtats från vetenskapliga databaser. Majoriteten 

hämtades från Scopus och Google Scholar, men kompletterades även med sådana från 

Academic Search Elite. Generellt strävade vi efter att bygga vår teoretiska referensram 

kring artiklar med flertalet citeringar, men för att öka relevansen har dessa kompletterats 

med nyare, och därav mindre citerade, artiklar. Som komplettering till de vetenskapliga 

artiklarna, vilka framförallt grundade och nyttjades i problemformulering och teoretisk 

referensram, har även annan litteratur använts. Primärt avser det metodböcker, vilka vi 

har haft tillgång till via biblioteket på Högskolan i Gävle. Dessa har utgjort grund för 

studiens metodkapitel. 

 

Genomgående i sökningsprocessen var vi noggranna vid val av artiklar, då flertalet till 

synes rörde vårt val av ämne men visade sig sedan behandla ISO 14001. Denna typ av 

ISO innefattar miljöledning, medan ISO 9001 fokuserar på kvalitetsledning. För 

ytterligare vägledning vid insamlingen av artiklar valde vi att studera relevanta artiklars 

litteraturförteckning, då det gav oss hjälp att finna artiklar inom valt ämnesområde.  

 

2.2.2 Källkritik  

Under litteratursökningen lade vi stor vikt vid att förhålla oss källkritiska. Ett 

källkritiskt tänk syftar till en noggrannhet kring vilka källor som används, för att kunna 

återge välgrundad, korrekt och relevant information. Vi valde att utgå från Ejvegårds 

(2003) fyra krav vid insamlingen av litteratur, för att den tidigare forskning som återges 

i vår teoretiska referensram skulle vara relevant. De krav som Ejvegård (2003) belyser 

är äkthetskravet, oberoendekravet, färskhetskravet och samtidighetskravet.  

 

Äkthetskravet ställer sig frågande till artiklarnas trovärdighet, huruvida de faktiskt är 

vad de utger sig för att vara. För att vår teoretiska referensram ska efterleva 

äkthetskravet har vi i den mån det gått förhållit oss till artiklar med ett högt, för ämnet, 

antal citeringar. Det för att säkerställa att artiklarna anses “allmänt accepterade”. För att 

efterleva äkthetskravet bör artiklarna också vara granskade av ämnesexperter, de ska 

uppfylla kriteriet “peer reviewed”. ISO 9001 är inom forskning ett smalt ämne och 

därav har enbart ett fåtal artiklar, om ens det, genomgått detta. Vi har eftersträvat att 

uppfylla kriteriet, men inom ramen för ämnet har det inte alltid varit möjligt. Vi har 

istället hanterat det på ett annorlunda sätt, genom att studera andra artiklar inom ISO 
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9001 vilka behandlar snarlika ämnen som vår studie. Därigenom har vi skapat en 

uppfattning kring vilka artiklar som är återkommande och därmed kunnat säkerställa att 

de är tillförlitliga, relevanta och av god kvalitet. (Ejvegård, 2003; Thurén, 2003) 

 

Nästkommande krav benämns av Ejvegård (2003) som oberoendekravet. Det syftar till 

att primärkällor snarare än sekundärkällor bör användas, då trovärdigheten för 

primärkällor är högre. Med hänsyn till det har vi nyttjat primärkällor genomgående i 

studien. I flertalet fall har vi funnit intressanta delar av en artikel, vilken hänvisar till 

andra författare. I sådana fall har vi sökt upp och kontrollerat primärkällan för att 

säkerställa att sanningen inte har förvrängts. Dock vill vi påtala att även vi kan ha tolkat 

primärkällor annat än författarnas ursprungsavsikt. Det har aldrig varit vår avsikt, men 

Ejvegård (2003) förklarar att exempelvis översättningar ibland kan riskera 

misstolkningar.  

 

Färskhetskravet sedan, förklarar Ejvegård (2003) syftar till att basera den teoretiska 

referensramen på nya snarare än äldre källor. Vi har tagit hänsyn till detta krav i vår 

litteratursökning för att göra den teoretiska referensramen så aktuell och relevant som 

möjligt. Vår avsikt har varit att kombinera ny forskning med äldre, för att garantera 

både färskhet och äkthet. Att kvalitetscertifiering och ISO 9001 är relativt nytt och 

modernt anser vi har gynnat oss, då det varit enklare att finna källor som är någorlunda 

relevanta i tiden. Då standarden ISO 9001 ständigt utvecklas tolkar vi ett behov att 

ständigt fortsätta forska kring ämnesområdet, vilket leder oss vidare in på 

samtidighetskravet.  

 

Samtidighetskravet utgår från att materialet, i den mån det är möjligt, bör ligga nära i 

tiden. Normalt förlorar en källa sin relevans efter en tid, vilket tolkas bero på ämnets 

och samhällets utveckling. Den senaste versionen av ISO 9001 just nu är 2015, därmed 

enbart några år gammal. I den mån det varit möjligt har vi eftersträvat att nyttja nyare 

forskning, samtidigt ville vi inte hamna utanför ämnet. Därav har kombinationen mellan 

väl citerade och nyare artiklar varit central för oss. (Ejvegård, 2003; Thurén, 2003) 

 

2.2.3 Kvalitativa intervjuer 

Vi valde att genomföra studien med hjälp av en kvalitativ metod. Det var dels då 

litteratursökningen synliggjorde avsaknaden av sådana studier inom valt ämnesområde, 
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dels för det tolkande och kunskapsutvecklande synsätt som studien antog. Avsikten för 

oss var att öka förståelsen kring ledningen i mindre företags bakomliggande motiv till 

att certifiera verksamheten mot ISO 9001. Utifrån ovan nämnda faktorer föll valet av 

datainsamlingsmetod på kvalitativa intervjuer, då Bryman och Bell (2013) menar att 

denna typ av metod är bäst lämpad för studier vars avsikt är att öka förståelsen. Bryman 

och Bell (2013) fortsatte sedan med att tydliggöra hur kvalitativa intervjuer eftersträvar 

fylliga och detaljerade svar, vilket var precis det vi eftersträvade med insamlad empiri.  

 

För att få ut maximalt av den empiriska datainsamlingen var det av vikt för oss att vara 

pålästa kring ämnet. Det för att vid behov kunna ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vi valde även att stundtals låta intervjuerna avvika från intervjuguiden, då det 

ökar möjligheterna att nå fördjupade resonemang (Bryman & Bell, 2013).  

 

Då fokus lades vid fördjupad och grundlig insamlad empiri valde vi semistrukturerade 

intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Det för att ha möjlighet att ställa frågor utifrån en 

intervjuguide, men där respondenten ges frihet att utforma svaren på sitt eget sätt 

(Bryman & Bell, 2013). Då respondenterna fick besvara frågorna fritt kunde vi känna 

oss trygga med att inga viktiga detaljer skulle utelämnas (Alvehus, 2013; Gill, Stewart, 

Treasure & Chadwick, 2008), samtidigt som de gav oss nyttig information till vår 

studie.  

 

2.2.4 Urval 

Efter valet att genomföra semistrukturerade intervjuer lades vikt vid urvalet av 

respondenter. Vi valde själva ut medverkande företag, då de behövde uppfylla vissa 

kriterier. Det benämns som ett icke-sannolikhetsurval, då det var mer taktiskt än 

slumpmässigt (Alvehus, 2013). Inom icke-sannolikhetsurval fanns sedan en rad olika 

urvalsmetoder. Eftersom vår avsikt var att öka kunskap och förståelse kring 

bakomliggande motiv valdes ett strategiskt urval. Det då en sådan urvalsmetod är 

lämplig vid förståelseökande, kvalitativa studier (Alvehus, 2013). Vidare valdes även att 

nyttja ett homogent urval, vilket syftar till att respondenterna inte ska differera alltför 

mycket. För oss handlade det om att samtliga företag skulle tillhöra kategorin mindre 

företag samt vara certifierade mot ISO 9001 (Alvehus, 2013). Det var dels för att kunna 

jämföra de med varandra i studiens empiridel, dels för att kunna ställa den empiriska 

data vi samlat in mot tidigare forskning. 
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Vår huvudsakliga avsikt var att genomföra intervjuerna med någon ur samtliga företags 

ledning som besatt god kunskap kring valet att genomföra kvalitetscertifieringen. Vi 

kunde dock inte ställa krav på det utan fick anpassa oss efter ett bekvämlighetsurval 

(Alvehus, 2013), vilket innebar att företagen valde ut respondenter. Vi upplevde det 

som positivt då samtliga företag anpassade respondenter efter kunskap kring grundandet 

av certifieringen, samt att de var en del av företagets ledning. De företag som valdes ut 

opererar inom tjänste- och produktionsmarknaden i Gävleborg, samt Uppsala. Vår 

avsikt var till en början att samtliga medverkande företag skulle verka inom Gävle 

kommun, men vi insåg tidigt att andelen mindre företag i Gävle med ISO 9001-

certifikat var liten. Andelen som ville medverka i vår studie var än mindre.  

 

Studiens empiriska datainsamling genomfördes via intervjuer. Närmare bestämt tio 

intervjuer, med respondenter från tio olika företags ledning. Då studien syftar till att 

studera mindre företag var det av vikt att urvalet också gjordes på sådana. För att 

säkerställa det valde vi att utgå från tre kriterier vilka tydliggör huruvida företag räknas 

till kategorin mindre. Kriterierna är: under 50 anställda i medelantal, mindre än 40 

miljoner i balansomslutning samt mindre än 80 miljoner i nettoomsättning 

(Bolagsverket, 2019). Dessa beräknas årsvis, de senaste två räkenskapsåren. Val av 

företag skedde sedan via internettjänsten Certifiering (2019). Där gavs en möjlighet att 

kategorisera företag efter kommun, typ av certifikat, antal anställda samt omsättning. 

Om det fortfarande rådde oklarheter kring företagets storlek kunde vi synliggöra det på 

annat håll innan vi tog kontakt (Allabolag, 2019). Tack vare dessa internetsidor 

underlättades vårt sökande av företag ordentligt, samtidigt som vi kunde påvisa att 

samtliga var kvalitetscertifierade mot den senaste versionen av ISO, den som benämns 

9001:2015. 

 

2.2.5 Etiska överväganden 

Efter urvalet var det av väsentlig betydelse för oss att lägga fokus på etiska frågor och 

ställningstaganden. Då vi valde att prioritera respondenternas trygghet nyttjades två 

kriterier även för detta. Det var dels samtycke, dels konfidentialitet (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  
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Till att börja med delgavs samtliga respondenter information kring studien samt dess 

huvudsakliga delar. Det var av vikt att de kände till vad studien syftade till att behandla. 

Respondenterna delgavs även att lämnade bidrag och uppgifter enbart ämnades för 

denna studie, samt att vi är de enda med tillgång till forskningsmaterialet. Vi valde 

också att påpeka hur samtliga företag samt respondenter medverkade av fri vilja, de 

kunde avbryta intervjun när som helst. Genom att ta hänsyn till dessa delar, kunde vi 

känna oss trygga med att studien uppnådde kriteriet samtycke. (Kvale & Brinkmann, 

2014; Timmermans & Tavory, 2012)   

 

Vid första kontakt med både företag och respondenter var vi noggranna med att belysa 

två saker, vår önskan om att få spela in intervjuerna samt att de medverkar anonymt. 

Direkt efter att intervjuerna genomförts förklarade vi hur de skulle komma att få ta del 

av studien, både innan men även efter dess färdigställande. Det var dels för att påvisa 

hur de bidrog till studien, dels för möjligheten att ändra eventuella misstolkningar. 

(Eliasson, 1995)  

 

Att respondenterna delgavs studien innan dess färdigställande berodde även på vår 

strävan att hålla deras medverkan konfidentiell. För att en uppnå det kriteriet var det av 

vikt att respondenterna gavs möjlighet till invändningar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Konfidentialitet var därmed av vikt för att ge respondenterna en trygghetskänsla. De 

kunde fritt svara på frågor, med vetskapen att svaren i efterhand kunde tas bort ifall de 

ansågs känsliga. Vår förhoppning var att respondenterna skulle ge fördjupade svar, vilka 

vi skulle nyttja primärt i empiri- samt analyskapitlet. Övriga personliga uppgifter samt 

organisationsuppgifter utelämnades också. (Kvale & Brinkmann, 2014; Gill et al., 2008) 

 

2.2.6 Intervjuguide 

När urvalet var gjort och de medverkande företagen hade klargjorts var det av vikt att 

utforma en intervjuguide (Bryman, 2011). Fokus lades vid att det insamlade materialet i 

efterhand skulle vara strukturerat och vi valde därav att utforma intervjuguiden med 

hjälp av fem huvudkategorier. Dessa kommer i huvudsak från den förförståelse som 

grundades genom framställningen av teoretisk referensram, utifrån en kombination av 

artiklar vilka återfinns i bilaga 2, figur 5. Kategorierna ser ut som följande: inledande 

frågor, implementeringsprocessen, nackdelar, fördelar och efter certifieringen.  
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Den första kategorin som belystes var som sagt inledande frågor. Frågor ur denna 

kategori var tänkt att ge oss förståelse kring vilka faktorer som från början väckte 

intresset för certifieringen och huruvida dessa faktorer i sin tur även låg till grund för 

genomförandet. Därefter ansåg vi att implementeringsprocessen utgjorde en viktig 

kategori för att ytterligare synliggöra faktorer bakom certifieringen. Frågor ur denna del 

grundar sig dels i kunskap innan certifieringen, dels i hur implementeringsarbetet såg ut. 

Vår avsikt med den var framförallt att se vilka kunskaper som fanns kring ISO 9001 

innan certifieringen och om de i sin tur påverkade hur implementeringsarbetet utfördes. 

Vidare använde vi oss av frågor kring nackdelar och fördelar för att ytterligare 

synliggöra bakomliggande faktorer, däribland vad som förväntades av certifieringen. 

Det var även för att belysa det avtryck certifieringen har efterlämnat. Det kom i sin tur 

att utgöra grund för den sista kategorin, nämligen efter certifieringen. Där låg frågornas 

fokus på att se det faktiska resultatet av certifieringen.  

 

Frågorna inom varje kategori utformades dels genom egen kunskap, dels genom tidigare 

forskning. Huvudfrågorna konstruerades utifrån egen kunskap, med fokus att utvinna 

relevant empiriska data för att underlätta operationaliseringen av syftet. Det var av 

väsentlig betydelse att den empiriska insamlingen gav oss en stor mängd material att 

bearbeta för att sedan ta vidare till empiri- och analysdel. Därav ställdes 14 

huvudfrågor, med avsikt att belysa de faktorer som på något sätt spelade in på 

ledningens beslut att genomföra certifieringen. De framställdes med andra ord för att 

synliggöra bakomliggande motiv. Frågorna ställdes öppet för att säkerställa att en god 

mängd data samlades in (King, 2004). Det var också för att inte få svar som vinklades 

till vår för- eller nackdel, då det i slutändan kan ifrågasätta studiens bidrag (King, 2004). 

Öppna frågor ger också respondenterna möjlighet att svara mer utförligt, vilket i sin tur 

utvecklar vår förståelse och kunskap samtidigt som studiens empiriska grund också 

stärks (Thorne, 2000). 

 

Vidare lades även fokus på att utforma uppföljningsfrågor, vilka var tänkt att nyttjas i de 

fall huvudfrågorna inte gav oss tillräcklig insamlade data. Det då Creswell (2007) 

påvisade att följdfrågor kan vara till stor hjälp för att samla in relevant empiriskt 

material. Följdfrågorna grundades ur den förförståelse vi skapat genom 

sammanställningen av den teoretiska referensramen, de påvisar en kunskap vi till en 

början saknade men sedan skapade i takt med litteratursökningen.  



 

 15 

 

Samtliga faktorer vilka spelar in på genomförandet av certifieringen tolkar vi vara en 

bakomliggande faktor. Frågorna vi valde att ställa till respondenterna och som benämns 

i intervjuguiden kan tyckas liknande, vilket också var vår avsikt. Likheten mellan 

flertalet av frågorna är att de behandlar sådana faktorer som kan ha spelat in på 

genomförandet. Det var av stor vikt att kunna synliggöra samtliga bakgrundsfaktorer till 

certifieringen för att få en bättre förståelse kring vilka motiv som faktiskt låg bakom 

certifieringen. Liknande frågor ger en förväntning på liknande svar, ges de kunde vi 

med enkelhet synliggöra just ledningen i det företagets bakomliggande motiv. Hos 

andra respondenter kunde svaren avvika, vilket gjorde det klurigare. Där nyttjades 

följdfrågorna för att synliggöra de bakomliggande motiven. Intervjuguiden gav oss den 

förståelse vi sökte efter, vilket inte hade varit möjligt med raka och enkla frågor kring 

enbart motiv.   

 

2.2.7 Bearbetning av empiriskt material 

För att kunna återge det viktigaste ur de intervjuer som genomfördes valde vi dels att en 

av oss förde anteckningar, dels att spela in samtliga intervjuer (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011). Anledningen var för att kunna återge korrekta citat, då det var centralt för 

studiens empiridel (Bryman, 2011). Efter varje genomförd intervju valde vi att lyssna 

igenom den inspelning som gjordes tillsammans, för att se huruvida vi tolkade 

intervjuerna lika. Därefter sorterade vi ut det som var relevant för oss gentemot syftet. 

Då studien avser att studera bakomliggande motiv visste vi att allt som spelade in på 

valet att från början genomföra certifieringen var viktigt att lägga fokus på. Öppna 

frågor ledde till utförliga svar, vilka återges i studiens empiridel. Med hjälp av syftet 

kunde vi synliggöra vilka delar av insamlad empiri som var mindre relevanta för oss i 

strävan efter att operationalisera syftet. Då studien antar en hermeneutisk kunskapssyn 

var tolkning central för att återge bakomliggande motiv.   

 

Den insamlade empirin bearbetades med något som Hedin och Martin (2011) beskriver 

som nyckelord. Nyckelord är sådana som respondenten tenderar att falla tillbaka på, och 

då majoriteten av vår intervjuguide grundar sig i frågor innan genomförd certifiering var 

det av stor vikt för oss. Som förklarat i intervjuguiden ovan hade vi frågor som på 

många sätt liknade varandra, vilket gjorde att vi fick god hjälp att lyfta ut 

bakomliggande motiv ur insamlad empiri. Om respondenten föll tillbaka på samma svar 
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kunde vi relativt snabbt synliggöra nyckelorden kring bakomliggande motiv hos 

ledningen i just det företaget. I de fall svaren däremot ej efterliknade varandra nyttjades 

uppföljningsfrågor för att synliggöra nyckelorden kring ledningen i just det företagets 

bakomliggande motiv.  

 

Ett av de nyckelord vi kunde avläsa hos ett flertal respondenter var krav. De föll tillbaka 

på hur krav ställdes av kunder och myndigheter samt belyste vikten av att efterfölja 

dessa. Vi lade även märke till hur respondenterna tenderade att falla tillbaka på 

förbättringar. Följden av det blev påvisade nyckelord i form av rutiner, processer och 

riktlinjer. Efter att intervjuerna bearbetats, och flertalet nyckelord hade synliggjorts 

valde vi att nyttja teman (Bryman, 2011). 

 

Det gjordes för att strukturera de insamlade nyckelorden efter bakomliggande motiv. 

Press från externa parter och organisatorisk förbättring utgjorde de teman vilka 

nyckelorden delades upp i. Genom det kunde vi påvisa vilka bakomliggande motiv som 

syftade till organisatorisk förbättring, samt vilka som fokuserade mer på tredje part.  

 

Den teoretiska referensramen påvisade tre huvudkategorier för motiv från tidigare 

forskning: interna, externa och finansiella. Dessa utgjorde grund även för studiens 

empiri- samt analysdel. Nyttjandet av teman vid bearbetningen av empiri synliggjorde 

vilken av huvudkategorierna de bakomliggande motiv som påvisades passade bäst in i. 

Övriga bakomliggande motiv vilka ej passade in på nämnda teman påvisades tillhöra 

den finansiella huvudkategorin. 

 

För ytterligare struktur i studien framställde vi tre underkategorier ur tidigare forskning 

för både interna och externa motiv. Även dessa kom att nyttjas i studiens empiri samt 

analysdel. Vår empiriska datainsamling synliggjorde att samtliga huvudkategorier 

berördes som bakomliggande motiv, dock inte alla underkategorier. Teman hjälpte oss 

att placera de synliggjorda bakomliggande motiven i huvudkategorier och nyckelorden 

underlättade därefter placeringen i korrekt underkategori. Bearbetningen av empiri 

genom nyckelord och teman påvisade även två andra underkategorier till 

bakomliggande motiv, vilka inte återfinns i tidigare forskning.  
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Efter sammanställd och presenterad empiri förflyttades fokus till studiens analyskapitel. 

Litteratursökningen gav oss god teoretisk grund, vårt kritiska förhållningssätt gjorde att 

mängder med vetenskapliga artiklar bearbetades. Den empiriska datainsamlingen gav 

även den oss god empirisk grund. Vi ansåg oss därav besitta tillräcklig kunskap, både 

teoretisk och empirisk, för att återge en rättvis bild kring de likheter och skillnader som 

uppkommit. 

 

För att genomföra analysen valde vi att nyttja en jämförelsemetod. De påvisade motiven 

i respektive underkategori från teoretisk referensram ställdes mot de bakomliggande 

motiv som framgick ur empirisk datainsamling. Huvudsyftet var att synliggöra likheter 

och skillnader, vilket gjordes bäst genom att ställa var underkategori för sig. 

Följdaktningsvis påvisades vårt bidrag kontra tidigare forskning. Vidare synliggjordes 

även vilka av ledningens bakomliggande motiv som enligt insamlad empiri var de mest 

centrala. Jämförelsemetoden mynnade slutligen ut i en modell som presenteras i slutet 

av analysavnittet, där vi påvisar vad vår empiriska datainsamling har bidragit med.  

 

2.2.8 Kvalitetskriterier 

Även om studien är av kvalitativ art och syftet inte är att fastslå några konkreta 

sanningar, spelar kvalitetskriterier ändå en viktig roll (Guba & Lincoln, 1994). Genom 

att tolka sociala interaktioner och händelser kan ny kunskap synliggöras, och fastställas. 

Tolkningar utgör en central del för oss då studien utgår från den hermeneutiska 

kunskapssynen. För att göra vårt tolkande och den nya kunskap studien genererar 

trovärdigt, synliggör Guba och Lincoln (1994) fyra villkor, vilka kan liknas vid en 

kvantitativ studies kvalitetskriterier. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt konfirmerbarhet.  

 

För att studien ska anses tillförlitlig bör fokus läggas på huruvida det som presenteras 

kan anses ”allmänt accepterat” (Guba & Lincoln, 1994). Det syftar till att de som tar del 

av studien ska känna en övertygelse kring att de tolkningar som gjorts utifrån  

insamlade empiriska data är korrekt. Respondentvalidering är ett sätt att säkerställa detta 

(Bryman & Bell, 2013), vilket innefattar att respondenterna får ta del av den empiriska 

data som framställs innan den publiceras. I etiska överväganden (2.2.5) konstateras att 

respondenterna har tagit del av den empiriska framställningen av data vilket gör att den 

empiri som framställs bör uppfattas tillförlitlig.  
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Om tillförlitlighet liknades vid intern validitet kan överförbarhet sammankopplas med 

extern validitet (Jacobsen, 2002). Överförbarhet syftar till att studien ska anses 

representativ för den kontext som studeras. Med det syftar i huvudsak Jacobsen (2002) 

på att antalet studieobjekt i en kvalitativ studie är lågt kontra en kvantitativ. Vikt läggs 

då vid en kvalitativ studie på att presentera mer djupgående, detaljerade 

tillvägagångssätt för att öka dess överförbarhet till framtida forskning med liknande 

avsikter. Då vår studie påvisade liknande resonemang mellan samtliga tio mindre 

företag anser vi att den är överförbar till framtida forskning kring mindre företag och 

bakomliggande motiv.   

 

Vidare bör fokus även läggas vid studiens pålitlighet (Guba & Lincoln, 1994). Huruvida 

en studie bedöms vara pålitlig beror på de metoder och det tillvägagångssätt som har 

legat till grund för studiens framställningsprocess. I studiens tillvägagångssätt (2.2) har 

vi framställt en övergripande modell för vår forskningsprocess. Därefter presenteras det 

tillvägagångssätt som kantat studiens bana från problemformulering och teoretisk 

referensram till analys och bidrag.  

 

Slutligen har hänsyn också tagits till konfirmerbarhet (Guba & Lincoln, 1994). En 

kvalitativ studies konfirmerbarhet är motsvarigheten till en kvantitativ studies 

objektivitet. För att förhålla oss till konfirmerbarhet har fokus lagts i huvudsak på 

intervjuguiden (2.2.6) och bearbetningen av empiriskt material (2.2.7). Vi var 

noggranna med att ställa öppna frågor för att få utvecklade och av respondenterna 

genomtänkta svar. Efter att ha bearbetat det empiriska materialet använder vi också i 

huvudsak citat för att grunda studiens empiridel, vilket minimerar risken för omedveten 

subjektiv tolkning. Guba och Lincoln (1994) menar att det är omöjligt att genomföra en 

helt konfirmerbar studie, men att fokus bör hamna på att utelämna egna åsikter. Det då 

det är av väsentlig betydelse att egna åsikter varken spelar in i den ökade kunskap eller 

det bidrag som studien efterlämnar, då det kan göra att studien ifrågasätts (Guba & 

Lincoln, 1994).  
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3. Teoretisk referensram 

I vår teoretiska referensram kommer vi med utgångspunkt från tidigare forskning att 

presentera en förförståelse kring centrala begrepp för studien, vilket sedan mynnar ut i 

det studien har för avsikt att öka förståelsen kring, motiv.   

 

3.1 Uppbyggnad teori 

 

 

Figur 2 – Uppbyggnad teori. Egen konstruktion.  

 

3.2 Kvalitetsledningssystem  

I företag där ledningen eftersträvar struktur brukar vanligtvis ett ledningssystem nyttjas, 

för att försäkra hur fastställda riktlinjer efterföljs. Ett ledningssystem tillåter ledningen 

att utarbeta vilka metoder som primärt bör användas för att hantera och styra en 

verksamhet. Det kan också underlätta utarbetandet av vilka policys som ska efterlevas 
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inom företaget. Normalt agerar ledningssystemet även understöd för medarbetare, då 

utarbetade tillvägagångssätt kan underlätta det dagliga arbetet. (Persson, 2009) 

 

Behovet av ett ledningssystem kan skilja sig mellan mindre- och större företag. Ett 

mindre företag kan i regel klara sig utan ett konventionellt system, medan större företag 

är i behov av det. Differensen i antalet medarbetare utgör primär anledning till att 

behovet är olika, då ett högre medarbetarantal indikerar på en större nödvändighet av 

exempelvis noggrann dokumentation. Hur saker och ting styrs samt hur resurser 

används och tillsätts är alla reglerade inom ett ledningssystem vilket tillsammans med 

de tidigare delar som nämnts gör att det, rätt utformat och tillämpat, är ett utmärkt 

verktyg inom ett företag. (Persson, 2009) 

 

Ett kvalitetsledningssystem, alltså ett ledningssystem som riktar in sig mot kvalitet, 

används för att göra ovanstående delar utifrån ett kvalitetsperspektiv. Alla delar av en 

process i ett flöde kan styras mer mot kvalitet, från den första produktframtagningen 

tills att produkten hamnar hos kunden. Detta är i sin tur också avsikten med ett 

kvalitetsledningssystem. (SIS, 2019) 

 

3.2.1 ISO-Familjen (ISO 9000-serien) 

ISO är en förkortning för den internationella standardiseringsorganisationen, vilken 

startades år 1947 (ISO, 2019). Det är en organisation som arbetar med kommersiell och 

industriell standardisering. ISO består av en rad olika nummerserier, samtliga med olika 

fokusområden. I denna studie belyses ISO 9000-serien, vilken behandlar området 

kvalitetsledning. Nummerserien innehåller standarder, vilka primärt bör nyttjas av 

företag som vill ha god kontroll över kvalitet och ledningssystem. (Dr. Rastogi & 

Bharti, 2018; ISO, 2019). 

 

Idag består ISO 9000-serien av fyra standarder (ISO, 2019): 

• ISO 9000 - består av fundamentala principer och terminologi. 

• ISO 9001 - den kravstandard som ledningssystemet förhåller sig till och 

organisationer kan certifieras mot. 

• ISO 9004 - består av en kartläggande vägledning hur organisationer på bästa sätt 

uppfyller kraven i ISO 9001-standarden. Ger även tips på hur den enskilda 

verksamheten kan vidareutvecklas. 
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• ISO 19011 - innefattar riktlinjer för revisioner, hur de kan planeras, genomföras 

och följas upp.  

 

Att vara certifierad mot ISO innebär att en organisation besitter ett 

kvalitetsledningssystem vilket dels uppfyller de krav som finns i ISO 9001, dels att en 

certifieringsrevision har genomförts. Att certifiera ett företag är en allmän handling och 

i Sverige är det SIS, Swedish Standard Institute som ansvarar för standardserien (ISO 

2019; SIS, 2019). 

 

3.3 ISO 9001 

Att certifieras mot ISO 9001 är en möjlighet och ett val företag står inför. ISO 9001 är 

en serie med kravstandarder, vilka måste uppfyllas för att kunna bli certifierad. 

Certifieringen kan användas för att öka kundernas trovärdighet om att produkten eller 

tjänsten når upp till den kvalitet som förväntas. Att certifieras mot ISO 9001 betyder 

inte per automatik att företagets resultat kommer att förbättras. Det betyder inte heller 

att produkten kommer att hålla högre kvalitet. Men är ledningen motiverad, personalen 

motiverad och företaget redo finns det förutsättningar att certifieringen kan bidra med 

positiva effekter. (Sampaio et al., 2010; ISO, 2019).  

 

ISO 9001 tolkas av oss som det moderna sättet att bedriva en verksamhet, med fokus på 

kvalitet. Certifikatet kan ses som en verifikation på ett företags kvalitetstänk gentemot 

sina kunder. Vår tolkning bekräftas av Withers och Ebrahimpour (2000), vilka 

konstaterar att ISO 9001:s framfart har haft stor inverkan på kvalitetsarbete globalt. 

Företag som certifieras mot ISO 9001 har enligt författarnas studie ökat markant och ses 

som ett modernt sätt att nyttja styrning med ett kvalitetstänk. ISO 9001 är ett väl 

implementerat ledningssystem, enligt statistik certifierar sig ett nytt företag i Sverige 

varje dag (SIS, 2019). 

 

3.3.1 Certifiering ISO 9001 

Det är i Sverige valfritt att certifiera en organisation mot olika typer av system och att 

efterfölja olika standarder. ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem och 

innefattar ett systematiskt arbetssätt för att nå en högre kvalitetsnivå. För att ges 

möjligheten till certifiering mot ISO 9001 måste först ett kvalitetsledningssystem 

förekomma inom organisationen. Därefter måste samtliga krav som ställs i ISO 9001-
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standarden uppfyllas. Standarden kan även följas utan att vara certifierad, i sådant fall 

går organisationen dock miste om möjligheten att visa upp certifikatet som intyg (SIS, 

2019). 

 

3.3.2 Certifieringsprocessen 

När det har beslutats att kvalitetscertifiera en organisation inleds en process. För att ha 

möjlighet till certifiering behövs primärt ett kvalitetsledningssystem. Det innebär att 

någon typ av standard efterföljs. Därefter kan certifieringen genomföras. Inom ISO 

9001-standarden finns 58 krav samt sju principer och samtliga måste uppnås för att 

kunna genomföra certifieringen. När alla krav och principer efterlevs kan det sista steget 

påbörjas, en certifieringsrevision. Den kan antingen göras internt inom organisationen, 

eller externt genom att anlita ett certifieringsorgan. (Dr. Rastogi & Bharti, 2018; SIS, 

2019) 

 

För att en organisation ska ha möjlighet att genomföra revisionen internt bör först en 

nulägesanalys av verksamheten utföras. Det i syfte att få en bild av hur verksamheten 

ställer sig i förhållande till kraven i standarden, samt vad som kan behöva anpassas för 

att uppnå dessa. Processerna och strukturen i verksamheten kan många gånger behöva 

justeras för att leva upp till kraven i certifieringen. (SIS, 2019)  

 

Efter nulägesanalysen genomförs en egendeklaration. Organisationen kontrollerar och 

undersöker huruvida kraven uppnås och redovisar därefter att kraven i standarden 

efterlevs. Många organisationer ser det interna sättet som problematiskt och majoriteten 

anammar därför det externa sättet vid certifiering. (ISO, 2019; SIS, 2019; Dr. Rastogi & 

Bharti, 2018) 

 

Det externa sättet innebär att ett certifieringsorgan anlitas, som analyserar den 

sammanställda dokumentationen i ledningssystemet. De anlitade revisorerna bearbetar 

den samlade informationen på plats, med ledning samt ansvariga. Efter att eventuella 

avvikelser är åtgärdade och revisorerna anser att den samlade informationen efterlever 

standarden, utfärdas certifikatet. Certifikatet gäller under en fastställd tidsperiod och 

behöver därefter förnyas genom en liknande certifieringsrevision. Att kvalitetscertifiera 

verksamheten kan både ske och påverka organisationen på olika sätt beroende på 
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bolagets form och storlek, motiven till certifiering kan därför variera. (SIS, 2019; 

Corbett et al., 2005; Dr. Rastogi & Bharti, 2018)  

 

3.3.3 Förkunskap kring certifieringsprocessen 

Studier pekar på att certifieringen kommer att bidra med fördelar, främst då avsikten är 

invändig förbättring av ett företag samt dess processer (Poksinska et al., 2006). 

Certifieringen kan även genomföras till följd av krav eller förväntningar från tredje part. 

I sådana fall kan företag dra fördelar av certifieringen, men på ett annat sätt (Zaramdini, 

2007). I deras fall förbättras inte företaget, utan det är snarare en kvalitetsstämpel som 

enbart syns utåt (Benner & Veloso, 2008).  

 

Vi kan vidare konstatera vikten av att känna till vad som kan förväntas av certifieringen, 

för att ha välgrundade motiv till genomförandet. Det för att känna till huruvida de motiv 

som grundar certifieringen överväger de nackdelar som påvisas. Briscoe et al., (2005), 

Mo och Chan (1997) samt Brown, van der Wiele och Loughton (1998) utgör några av 

de forskare vilka framhäver certifieringens negativa sidor. Det avser primärt dess höga 

kostnader och tidskrävande certifieringsprocess.  

 

Som nämnt är det 58 krav samt sju principer som behöver uppfyllas (SIS, 2019). Därav 

är det inte konstigt att företag behöver avvara tid för att genomföra certifieringen. Att 

certifieringen beskrivs vara kostsam är inte heller konstigt, då de flesta företag tvingas 

hyra in en extern konsult från ett certifieringsorgan för att genomföra den. Då systemet 

är invecklat kan certifieringsprocessen ta flera månader, tid som i vanliga fall läggs på 

annat. Även efter genomförd certifiering kommer tid och resurser att behöva avvaras, 

om än inte i samma storlek. Certifieringen gäller nämligen bara under en viss tidsperiod 

och behöver därefter förnyas. (Dick, Heras & Casadesús, 2008; Briscoe et al., 2005) 

 

Vidare beskriver också Souza-Poza, Altinkilinc och Searcy (2009) hur mindre företags 

ekonomiska situation ofta är sämre än större företags. De negativa sidorna med 

certifieringen blir då mer påtagliga, eftersom kraven för certifiering är lika, oavsett 

storlek på företaget (Briscoe et al., 2005; Mo & Chan, 1997; Lee & Palmer, 1999). Det 

blir därmed än viktigare för mindre företag att besitta förkunskap kring 

certifieringsprocessen, då de kan behöva säkerställa huruvida de motiv som är tänkt att 

grunda certifieringen överväger de framställda nackdelarna.  
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3.3.4 Mindre företag 

Då studien behandlar mindre företag kommer vi att utgå från en definition framställd av 

Bolagsverket (2019). Där tydliggörs att företag som uppfyller maximalt en av 

nedanstående tre kriterier kategoriseras som mindre företag. Dessa är: 

• Medelantalet anställda senaste två räkenskapsåren ska vara mer än 50. 

• Balansomslutningen har uppgått till mer än 40 miljoner per år de senaste två 

räkenskapsåren. 

• Nettoomsättningen har uppgått till mer än 80 miljoner per år de senaste två 

räkenskapsåren.  

 

Bolag som uppnår två eller fler kriterier benämns större företag (Bolagsverket, 2019). 

 

Mindre företag kännetecknas primärt av ett mindre antal anställda, vilket möjliggör 

enklare kommunikation internt. Att vara ett mindre företag brukar också underlätta 

arbetet med att sätta upp och eftersträva mål som alla är överens om. Vidare är det 

vanligt att medarbetare har lättare att göra sin röst hörd. Tack vare medarbetarnas 

delaktighet i bland annat beslut påvisas hur de vill prestera bättre, vilket förknippas med 

bättre resultat. Det beskrivs även hur mindre sjukdagar och en mer hälsosam arbetsplats 

är följder av att medarbetare känner sig viktiga och uppskattade. (Poksinska et al., 2006; 

Bergenlid & Rane, 2016) 

 

Det finns å andra sidan även negativa aspekter med mindre företag som är viktiga att 

belysa. Däribland den interna kompetensen, vilken kan vara låg på grund av endast ett 

fåtal anställda. Primärt är dock sämre kapital och resurser de faktorer som anses mest 

negativa för mindre företag. De kan begränsa både ett företags initiativ och drivkraft 

(Poksinska et.al, 2006; Bergenlid & Rane, 2016; Mo & Chan, 1997). Vi kan se att det 

kan vara både till fördel och nackdel att tillhöra kategorin mindre företag. Det är därav 

viktigt att synliggöra båda för att återge en rättvis bild av hur olika händelser och beslut, 

som i detta fall kvalitetscertifiering, kan påverka mindre företag.  
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3.4 Motiv till certifiering 

Flertalet motiv kan ligga till grund för ledningens beslut att kvalitetscertifiera en 

verksamhet (Sampaio et al., 2010; Zaramdini, 2007). Fokus hamnar på ledningen, då de 

i huvudsak tar besluten i ett företag (Poksinska et al., 2006; Magd & Curry, 2003). 

Tidigare forskning (Ragothaman & Korte, 1999; Halis & Oztas, 2002; Bhuiyan & 

Alam, 2004; Zaramdini, 2007; Sampaio et al., 2010) synliggör hur motiv till certifiering 

kan delas upp i tre kategorier: interna, externa samt finansiella. Interna motiv syftar till 

invändig förbättring av bland annat produktionsprocesser, medan externa motiv avser 

krav och förväntningar från tredje part. Finansiella motiv sammankopplas med 

förbättrade finansiella prestationer.   

 

Motiven kan även delas upp i utveckling, icke-utveckling och mixed. Hur företag 

placeras beror på ledningens avsikter med certifieringen. Ledningen i företag vars motiv 

är interna placeras under utveckling, de eftersträvar invändig förbättring. De företag 

som placeras i icke-utveckling är istället de där ledningens motiv är externa, primär 

avsikt är att tillgodose tredje part snarare än att organisatoriskt förbättra verksamheten. 

Den tredje och sista, mixed, är en blandning av tidigare två och där hamnar finansiella 

motiv. (Jones, Arndt & Kustin, 1997) 

 

3.5 Interna motiv 

Interna motiv syftar till att förbättra organisationen invändigt, vilket illustrerar varför 

produktionsprocesser utgör en viktig del (Sampaio et al., 2010; Starke, Eunni, Foutu, & 

de Angelo, 2012; Ilkay & Aslan, 2012). Genom att förbättra processerna menar Feng, 

Terziovski och Samson (2007) att företag kan bli effektivare. Det genom att brister 

upptäcks och åtgärdas. Med hänsyn till dagens samhälle är det också väsentligt att leva 

upp till den kvalitet som förväntas av en produkt. En kvalitetscertifiering påvisas ge 

företag förutsättningar att uppnå just den kvaliteten (Sampaio et al., 2010; Psomas, 

Fotopoulos & Kafetzopoulos, 2011). Feng et al. (2007) belyser även vikten av att kunna 

kommunicera internt. Utifrån nämnda delar presenteras interna motiv med hjälp av tre 

underkategorier: effektivitet, kvalitet och intern kommunikation.  

 

3.5.1 Effektivitet 

Ledningen i flertalet företag i dagens samhälle eftersträvar effektivitet, vilket gör det till 

ett potentiellt ISO 9001-certifieringsmotiv (Zaramdini, 2007). Genom kunskap kring 
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importansen av helheten i produktionen ges möjligheter att bli effektivare (Zaramdini, 

2007; Tzelepis, Tsekouras, Skuras & Dimara, 2006). Varje del av produktionsprocessen 

utgör en viktig del för helheten, eller slutprodukten. För att bli effektiv bör fokus läggas 

på varje del av produktionen, oavsett storlek. Då upptäcks felen i ett tidigt skede, vilket 

gör att de effektivt kan rättas till (Zaramdini, 2007; Ilkay & Aslan, 2012).  

 

Att bli mer effektiv utgör också viktig grund för att minska interna kostnader 

(Zaramdini, 2007; Tzelepis et al., 2006). Genom att minimera antalet fel i 

produktionsprocesserna, blir verksamheten ständigt effektivare. Det leder till att 

kostnaderna reduceras, då färre fel behöver åtgärdas (Starke et al., 2012). För att bli 

effektivare beskrivs också vikten av att ledningen involverar de anställda under 

certifieringsprocessen. Det då samtliga anställda utgör en viktig del för att förbättra 

helheten i produktionen (Psomas et al., 2010). 

 

Ytterligare ett sätt att förbättra effektiviteten är genom ständig dokumentation (Magd & 

Curry, 2003). Det syftar till att dokumentera händelser för att i framtiden eftersträva 

samma, eller annorlunda arbetssätt. Exempelvis i produktionsprocessen är det av vikt att 

dokumentera sådant som blir fel, för att i framtiden undvika det. Det är också lika 

viktigt att dokumentera sådant som genomförs på ett bra sätt, för att fortsätta med det i 

framtiden. (Magd & Curry, 2003) 

 

3.5.2 Kvalitet 

Då ISO 9001 består av ett certifierat kvalitetsledningssystem är kvalitetsförbättring att 

vänta. Så pass att det utgör ett motiv till certifiering (Magd & Curry, 2003). Effektivitet 

och kvalitet går hand i hand, då reducerat antal fel i produktionsprocessen gör produkten 

mindre avvikande mot det ideal företaget eftersträvar. Det gör i sin tur att färre 

produkter avviker från den kvalitet som kunderna förväntar sig. I takt med det ökar även 

kundnöjdheten och bilden av företaget stärks (Tarí et al., 2012). Kunder, men också 

potentiella kunder, känner till att företaget lever upp till den kvalitet som förväntas och 

kommer därav att återkomma även vid nästa köp.   

 

För att sedan fortsätta upprätthålla den kvalitet på produkten eller tjänsten som 

kunderna förväntar sig är det viktigt att medarbetarna också känner till och prioriterar 

kvalitetsarbetet (Sharma, 2005). Det är även en anledning till att de anställda bör 
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medverka under certifieringsprocessen, för att bygga upp kunskap (Psomas et al., 2010). 

Det är trots allt de i huvudsak som producerar produkterna, och blir därav mycket 

viktiga under denna kvalitetseftersträvan (Sharma, 2005).  

 

Ur ett mindre företags perspektiv är kvaliteten än viktigare. För att överleva idag krävs 

det hög kvalitet på produkter och tjänster, samtidigt som de levereras i tid och till ett 

acceptabelt pris. Att kvalitetscertifiera mindre företag mot ISO 9001 kan därav tolkas 

som en aktion för att försäkra kunder om att den produkt eller tjänst som levereras håller 

hög kvalitet. (Souza-Poza et al., 2009) 

 

Förbättringsarbetet med de interna processerna syns dock inte utåt (Tarí et al., 2012). 

Därav kan företag behöva visa för sina kunder att ett aktivt kvalitetsarbete bedrivs för 

att uppnå deras förväntningar. Vi har tidigare förklarat hur certifikatet kan ses som en 

kvalitetsstämpel, vilken då kan användas för att tydliggöra för kunderna att 

kvalitetsförbättring är något som ständigt eftersträvas.  

 

3.5.3 Intern kommunikation 

Intern kommunikation är ett annat motiv vilket Zaramdini (2007) och Chiarini (2016) 

menar kan ligga till grund för certifiering. Intern kommunikation avser primärt dialogen 

mellan de som arbetar på ett företag, vilken beskrivs vara av vikt för organisatorisk 

framgång (Ruck & Welch, 2012). Att förbättra den interna kommunikationen möjliggör 

dels att kunna föra diskussioner med samtliga på ett företag, dels att kunna samarbeta. 

Att förbättra den interna kommunikationen kan utveckla en organisation, då förbättrade 

sätt att hantera situationer skapas (Zaramdini, 2007; Ruck & Welch, 2012). Att 

eftersträva förbättring i denna typ av kommunikation kan även stärka relationen mellan 

ledning och medarbetare (Zaramdini, 2007). 

 

3.6 Externa motiv 

Externa motiv avser att synas för leverantörer, kunder och statliga organ, samt att visa 

upp hur företaget sticker ut från konkurrenter. Ledningen vill med certifieringen måla 

upp en positiv bild av företaget, för att stärka positionen på marknaden. (Sampaio, 

Saraiva & Guimarães Rodrigues, 2009; Jones et al., 1997) 
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Ett sätt att förstärka bilden är att tydliggöra en strävan efter att leva upp till kunder och 

leverantörers förväntningar, då det kan vara av stor vikt för att behålla dessa. Ledningen 

kan också sträva efter att offentliggöra olika val som görs i företaget, med syfte att visa 

upp för kunder hur arbetet sker. Med tidigare forskning som hjälp har vi kunnat dela 

upp de externa motiven, likt de interna, i tre underkategorier. Dessa är 

marknadsföringsaspekter, krav och marknadsandelar. (Zaramdini, 2007) 

 

3.6.1 Marknadsföringsaspekter 

Att nyttja certifikatet i marknadsföringssyfte påvisas utgöra ett motiv, vilket tillhör den 

externa huvudkategorin (Sampaio et al., 2010; Zaramdini, 2007; Jones et al., 1997). 

Certifikatet fungerar som en trygghet för kunder, vilket möjliggör nyttjandet i 

marknadsföringsväg. Ledningen syftar i sådant fall till att främja sitt eget företag genom 

att visa upp certifikatet, eller kvalitetsstämpeln (Benner & Veloso, 2008). 

 

Certifikatet indikerar ett ständigt arbete med att förbättra ett företags interna processer 

samt en strävan efter högre produkt alternativt tjänstekvalitet. Däremot påvisas hur 

avsikten hos de med marknadsföring som motiv inte alltid är att förbättra varken 

processer eller kvalitet. I företag där certifieringen genomförs för att synas brukar detta 

ständiga förbättringsarbete saknas. Där genomförs istället certifieringen för att kunna 

visas upp vid krav, men också för att skylta med på kontor och hemsidor. (Buttle, 1997; 

Llopis & Tarí, 2003) 

 

3.6.2 Krav 

Det är inte ovanligt att kunder, leverantörer, statliga organ och andra samarbetspartners 

efterfrågar att organisationer är certifierade mot ISO 9001 (Zaramdini, 2007; Sampaio et 

al., 2010; Poksinska et al., 2006). Kan de vid sådana tillfällen inte visa upp något 

certifikat riskerar de att tappa både nuvarande, men även potentiella avtal. Det leder 

enligt flertalet forskare (Poksinska et al., 2006; Brown et al., 1998; Zaramdini, 2007) till 

att ledningen i företag känner sig pressade, vilket mer eller mindre resulterar i en 

framtvingad certifiering.    

 

I vissa fall har det gått så långt att kunder och leverantörer inte ens är beredd att ta 

förhandlingar med företag som saknar ISO 9001-certifikat (Brown et al., 1998; Santos, 

Mendes & Barbosa, 2011; Douglas, Coleman & Oddy, 2003). I sådana fall är en 
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certifiering nästintill oundviklig, då flertalet av företagets samarbetspartners annars 

riskerar att förloras (Poksinska et al., 2006).  

 

Krav blir särskilt en svårighet för mindre företag, då deras ekonomiska situation ofta är 

sämre än större företags. Att leverantörer och kunder vid olika typer av förhandlingar 

ställer certifieringskrav för med sig både positiva och negativa sidor. Det negativa är 

risken att förlora stora och lojala kunder till sina konkurrenter, vilka är certifierade. Det 

här blir särskilt problematiskt ur mindre företags perspektiv då en stor kund kan vara 

avgörande för företagets framtid. Fördelen däremot, är tvärtom. Det ger företag en 

möjlighet att fånga upp kunder och leverantörer från konkurrenter, det krävs dock att 

företaget är ISO-certifierat. Trycket har i förlängningen lett till att vissa företag även 

efterfrågar certifikatet hos sina leverantörer, då för att säkerställa att samtliga i 

produktionskedjan är certifierade mot ISO 9001. (Brown et al., 1998; Santos et al., 

2011; Poksinska et al., 2006; Douglas et al., 2003) 

 

3.6.3 Marknadsandelar  

Det har i stycket ovan nämnts hur krav är ett centralt motiv till ISO 9001-certifiering. 

Likaså är marknadsandelar (Zaramdini, 2007; Martínez-Costa & Martínez-Lorente, 

2003; Arauz & Suzuki, 2004) som delvis går hand i hand med krav. Det syftar i 

huvudsak till en förväntan att certifikatet ska hjälpa till att behålla, i vissa fall även öka, 

ett företags marknadsandelar. Det då certifikatet kan visas upp när det krävs, samt att en 

möjlighet att locka kunder från företag som ej är certifierade ges (Santos et al., 2011).  

 

Ytterligare en aspekt där certifieringen kan bidra till ökade marknadsandelar är 

internationell handel (Dr. Rastogi & Bharti, 2018; Fonseca & Domingues, 2017). 

Sampaio et al. (2010) och Tarí et al. (2012) förklarar hur ett certifierat företags image 

förbättras internationellt, då ISO 9001 är en internationell standard kan hela världen ses 

som potentiella kunder. Certifierade företag förväntas leva upp till hög kvalitet, då de 

efterlever samtliga krav i kvalitetsstandarden. På det sättet öppnas också andra 

marknader upp, då certifieringen har en viss innebörd för kunder. De förväntar sig en 

högre kvalitet av ett ISO-certifierat företag, oavsett vart i världen företaget befinner sig 

(Zaramdini, 2007). Certifikatet liknas vid en trygghet för kunder, exempelvis vid 

beställning av en produkt från ett annat land. Kvalitetsmässigt ska det inte spela någon 

roll varifrån produkten köps, då standarden är likadan världen över.  
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3.7 Finansiella motiv 

Ett annat potentiellt motiv till att ledningen certifierar verksamheten mot ISO 9001 

tolkas vara finansiellt (Zaramdini, 2007; Rusjan & Alič, 2010). Det avser att 

certifieringen genomförs för att ge ett företag finansiella fördelar. Forskningen påvisar 

dock att även om motivet till certifiering är finansiellt, nås det endast genom interna 

eller externa förbättringar. I ett sådant fall är motivet att förbättra företagets finansiella 

situation, men det kan endast uppnås genom det som benämns interna eller externa 

motiv.    

 

Något som väcker intresse är de skilda åsikter som råder gällande finansiella fördelar. 

Det är en debatt som har legat till grund för mycket forskning, men resultaten som finns 

är inte tydligare för det (Tarí et al., 2012). Det finns forskning som pekar på att 

certifieringen faktiskt kan förbättra företags finansiella prestationer (Corbett et al., 2005; 

Naser, Karbhari & Mokhtar, 2004; Chatzoglou, Chatzoudes & Kipraios, 2015), vilket 

klargör det som motiv. Men samtidigt hävdar andra forskare (Häversjö, 2000; Martínez-

Costa & Martínez-Lorente, 2003; Poksinska et al., 2006) att certifieringen inte förbättrar 

ett företags finansiella resultat. Corbett et al. (2005) är dock tydlig med att vilket land 

som studien utförs i, företagets skick och förutsättningar för certifieringen samt dess 

tidpunkt är faktorer som kan spela in och i sin tur ge olika finansiell påverkan.  

 

Företag vars lednings motiv grundas i att förbättra finansiella prestationer tål därmed att 

fundera en extra gång innan certifieringen genomförs, då det inte finns några bevis på 

att certifieringen verkligen kan bidra med det (Tarí et al., 2012). Genom detta kommer 

också certifieringens faktiska nytta ur ett externt perspektiv att ifrågasättas och kan i sin 

tur ställas mot dess kostnad.  

 

  



 

 31 

3.8 Teorisyntes 

I figur 3 ges en sammanställd bild av de motiv som i huvudsak berörs i tidigare 

forskning. Vår teoretiska utgångspunkt blev de tre huvudkategorier som tidigare 

forskning (Halis & Oztas, 2002; Bhuiyan & Alam, 2004; Zaramdini, 2007; Sampaio et 

al., 2010) primärt benämner: interna, externa och finansiella motiv.  

 

Figur 3 – Teorisyntes. Egen konstruktion.  

 

Då forskningen benämner ett antal motiv inom både den interna och den externa 

huvudkategorin ansåg vi att det var av stor vikt att kunna strukturera dessa ytterligare. 

Därav valde vi att skapa tre underkategorier för de interna motiven: effektivitet, kvalitet 

och intern kommunikation, samt tre för de externa motiven: marknadsföringsaspekter, 

krav och marknadsandelar. Vi gjorde så för att kunna återge en klar bild kring vad 

företag som har interna motiv i huvudsak vill uppnå med certifieringen respektive vad 

företag som har externa motiv i huvudsak vill uppnå.  

 

Då de motiv vi fann i tidigare forskning, interna eller externa, alla kunde placeras i 

någon av dessa underkategorier ger det en klar och övergripande bild kring vad motiven 

syftar till att förbättra. I den teoretiska referensramen återges de exakta motiven som 

tidigare forskning berör inom varje underkategori. De underkategorier som lyfts fram är 

i kombination med de huvudkategorier vi synliggjort det vi i huvudsak tar med oss till 

nästkommande delar. Samtliga kategorier kommer att utgöra grund för både empiri och 

analys.   
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4. Empiri 

I denna del av studien presenteras först en kortare anonym sammanfattning av de 

företag som har medverkat, för att sedan med hjälp av insamlad empiri utveckla de 

underkategorier som tas med från den teoretiska referensramen.  

 

4.1 Presentation av medverkande företag 

Den empiriska datainsamlingen har gjorts i form av semistrukturerade intervjuer. Tabell 

1 synliggör de olika respondenternas befattning, vilken benämning som nyttjas för 

vilket företag samt datum för genomförd intervju. Tabell 1 visar också att samtliga 

medverkande företag opererar inom antingen produktions- eller tjänstebranschen och 

det totala antalet anställda varierar mellan 10 och 43. 

 

Befattning                 Benämning          Typ av marknad        Datum 

VD F1, VD – F1VD Tjänst 2019-04-01 

VD F2, VD – F2VD Produkt 2019-03-29 

Projectcontroller & 

HR chef 

F3, PC – F3PC Tjänst 2019-04-04 

Kontorschef F4, KC – F4KC Tjänst 2019-03-28 

Ägare & VD  F5, ÄV – F5ÄV Produkt 2019-03-29 

VD F6, VD – F6VD Tjänst 2019-04-01 

VD F7, VD – F7VD Tjänst 2019-04-17 

Expedition & 

transportansvarig 

F8, TA – F8TA Produkt 2019-04-09 

Kvalitetschef F9, KC – F9KC Produkt 2019-04-26 

VD F10, VD – F10VD Tjänst 2019-04-26 

Tabell 1 – Sammanställning av företagsrespomdenter. Egen konstruktion.  

 

Det framgick tidigt att de bakomliggande motiven skiljde sig, trots att samtliga företag 

tillhör kategorin mindre. En uppfattning kring vikten av certifieringen i denna 

storlekskategori skapades snabbt, då flertalet respondenter hävdade att det var 

avgörande för företagets fortsatta existens. Respondenterna syftade till att efterleva krav 

snarare än organisatorisk förbättring. Däremot påvisades kvalitetscertifieringen även 

vara av stor vikt internt. 
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Vidare bör nämnas att förkunskap kan spela en avgörande roll för ledningens 

bakomliggande motiv, det då företag vars ledning var påläst i regel hade fler än ett. Vi 

tolkar att de kände till vad certifieringen kan bidra med, vilket därav ledde till flera 

bakomliggande motiv. Citatet nedan klargör sedan importansen av förkunskap, då en 

god sådan kan underlätta för ledningen i avgörandet kring huruvida nyttan med de 

bakomliggande motiven överväger den tid och de kostnader som kommer att behöva 

avvaras.   

 

”Man hade nog inte riktigt klart för sig exakt hur mycket tid det skulle ta. Det tog mer 

tid och mer kraft än vad vi hade trott från början. Jag har svårt att uppskatta det exakta 

antalet timmar det tog, men det var ganska krävande att få till allt.” (F3PC)  

 

• Intervjuerna genomfördes anonymt. XX används därav i citat för att dölja 

bransch, företagsnamn, produktnamn eller annan information som kan vara 

känslig för de medverkande.  

 

4.2 Motiv 

Denna del av studien syftar till att belysa de bakomliggande motiv som de mindre 

medverkande företagens ledning har haft till ISO 9001-certifiering. Likt teoridelen 

kommer motiv även här att delas in i tre huvudkategorier: interna, externa och 

finansiella motiv. Vi har kunnat synliggöra att ledningen i ett företag kan ha flera 

bakomliggande motiv till att certifiera verksamheten. Det är inte omöjligt att 

bakomliggande motiv från samtliga huvudkategorier benämns hos ledningen i ett 

företag, allt beror på vad avsikten var med certifieringen.   

 

4.3 Interna motiv 

Redan tidigt kunde paralleller dras mellan företag, då ledningens bakomliggande motiv 

tillhörde den interna huvudkategorin. Bakomliggande motiv, vilka associerades med 

den interna huvudkategorin, syftade primärt till invändig förbättring av verksamheten.  

 

”Vi har faktiskt inte certifierat oss för att våra kunder vill det, utan för att vi först och 

främst ville få ordning på oss själva, hur vi agerar och hur vi jobbar.” (F2VD) 
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Ovanstående citat är ett tydligt exempel på just intern förbättring. Bakomliggande motiv 

inom den interna huvudkategorin skiljer mellan företag, men kan sammanfattas i 

underkategorier. Ur tidigare forskning skapades tre sådana: effektivitet, kvalitet och 

intern kommunikation. Bearbetningen av empiri gjorde det möjligt att addera även en 

fjärde underkategori, trygghet.  

 

4.3.1 Effektivitet 

En av de underkategorier som togs med från teoretisk referensram var effektivitet. 

Flertalet av de medverkande företagens ledning påvisades grunda certifieringen med 

effektivitet som bakomliggande motiv. Företagens ledning förklarade sina 

bakomliggande motiv på olika sätt vilka vi tolkade behandla effektivitet.   

 

”Vi hade inte ett datasystem ens när jag köpte det (företaget), utan vi skrev fakturor 

manuellt, vi skrev följesedlar manuellt. Vi hade naturligtvis datorer, men man skrev 

följesedeln för hand.” (F2VD) 

 

”Den som är produktionschef, han kom från ett företag i Göteborg som han var med 

certifierade mot flygindustrin och han tyckte att det här var ett effektivt sätt vi måste 

göra på. För ska han styra produktionen här så vill han verkligen det.” (F2VD) 

 

Effektivitet handlar ofta om att få saker gjorda snabbare, men att resultatet blir 

detsamma. Det syftar effektivitet delvis till vid certifiering mot ISO 9001 också, men vi 

tolkar olika vägar att nå dit. Att jobba smartare är ett bakomliggande motiv hos 

ledningen som placeras i underkategorin effektivitet. Det syftar primärt till att producera 

varje produkt eller tjänst på samma sätt för att undvika onödiga fel i 

produktionsprocessen.  

 

”Sen har vi väl även sett det som ett effektiviseringssystem, alltså ett system som fångar 

upp alla processer i företaget för att vi ska kunna jobba lite smartare och lite effektivare 

istället för att alla jobbar lite lösryckt var och en för sig så har man ett system som alla 

jobbar efter, man vet var dokument finns och hur man lagrar och systematiserar. Så det 

fanns nog både ekonomiska aspekter, men även liksom att vi såg en potential i att 

utnyttja det själv för att bli bättre.” (F3PC) 
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Genom att synliggöra och dokumentera felen samtidigt som fokus hela tiden riktas mot 

ständiga förbättringar, kan ledningen ge sitt företag ett bra utgångsläge för att 

effektivisera produktionen. Dokumentationen minskar risken att samma fel inträffar 

ytterligare en gång, vilket är en del i att effektivisera produktionsprocessen.  

 

”Ja, alltså vi sitter ju på en konkurrensutsatt marknad, då måste vi arbeta med att vi 

blir systematiska i synpunkter från kunder och så vidare. Då måste vi ha en systematik i 

att vi inte upprepar samma typ av fel, utan bli mer systematiska i vårt angreppssätt för 

att vara konkurrenskraftiga.” (F6VD) 

 

Men som nämnt kan effektivitet också handla om annat. Ett sådant exempel på 

bakomliggande motiv vilket vi tolkar tillhöra underkategorin effektivitet syftar till att 

tydliggöra regler för olika saker, i detta fall synliggörs inköp av material.  

  

”Det har ju mycket med produktion att göra. Kortare handläggningstider i 

produktionen, kortare ledtider till fakturering. Det är väl där den ekonomiska vinsten 

ligger. Även tydligare regler för inköp av material.” (F1VD) 

 

Genom att tydliggöra regler tolkar vi att företaget kan bli effektivare. Vid nästa tillfälle 

då material ska köpas in finns regler för tillvägagångssätt samt vad som ska köpas in.  

På så vis sparas tid vilken kan läggas på annat. Effektivitet kan också syfta till att 

involvera personalen under certifieringsprocessen. Deras delaktighet är av stor vikt för 

att verksamheten ska bli effektivare, det är trots allt de som utför arbetet.  

 

”Det är ju en nödvändighet om det ska funka. Det är ju medarbetarna som praktiskt ska 

använda systemet om man säger, så det är en nyckel att ha de med, absolut.” (F3PC)  

 

4.3.2 Kvalitet 

Ledningen i de medverkande företagen synliggjorde även olika typer av 

kvalitetsförbättring som bakomliggande motiv till certifieringen. Att förbättra kvaliteten 

är en central del av ISO 9001, vilket kan utgöra primär anledning till att det påvisades 

som bakomliggande motiv. Vi kunde utläsa att företag, vars ledning hade tidigare 

kunskap kring certifiering mot ISO 9001, kände till att en kvalitetshöjning var att 
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förvänta. Därav förklarar det också varför just dessa hade kvalitetsförbättring som 

bakomliggande motiv.    

 

”Fast det blir ju en produkt-, eller en kvalitetshöjning också. När vi har jobb som ska 

besiktas så har vi alla papper, det finns alltså färdiga utarbetade system för hur det ska 

gå till, så det är ganska lättarbetat. Det är också där vi har vinsten. Där säger ju ofta 

besiktningsmännen: Oj, det här var bra.” (F1VD) 

 

”Vi jobbar mycket med ständiga förbättringar. Vi ville förbättra kvaliteten till 

kunderna, och få dem att känna sig trygga med oss. Vi ville att dem ska kunna säga till 

oss vad de är nöjda med och vad vi kan förbättra, för att ge oss förslag på vad som kan 

bli bättre.” (F4KC) 

 

För att förbättra kvaliteten synliggjordes hur kontinuerliga konsultationer med kunder 

nyttjades. Det eftersträvades för att säkerställa huruvida slutprodukten, eller sluttjänsten, 

håller hög och förväntad kvalitet. De som belyser kvalitetsförbättring som 

bakomliggande motiv har med andra ord kunden som verktyg i sitt kvalitetsarbete, då 

denne kan ge god kunskap kring vad som kan förbättras. Eftersom kvalitet är av stor 

vikt idag för att behålla sina kunder, är certifieringen också ett sätt att tydliggöra för 

dessa hur företaget strävar efter att nå den kvalitet de förväntar sig. 

 

Kvalitet kan dock handla om annat än tjänst, slutprodukt eller dess produktionsprocess. 

I vissa fall håller produkt eller tjänst redan hög kvalitet. Tid avvaras då för att 

synliggöra andra potentiella kvalitetsförbättringsområden, vilka kommer att spela en 

avgörande roll för kundens helhetsupplevelse. Även dessa kan utgöra bakomliggande 

motiv, likt en förbättring av leveranskvalitet gjorde för F2 nedan. 

 

”Helt klart så ville vi förbättra organisationen, det är ju det som är hela syftet. Vi vet 

att vi gör bra grejer i verkstaden, men det är vi i ledningen som är oproffsiga.” (F2VD) 

 

”Bättre leveranskvalitet, och mindre kundavvikelser. Det är väl det som är 

leveranssäkerhet kan man säga, och ökad kundnöjdhet.” (F2VD) 



 

 37 

 

4.3.3 Intern kommunikation 

Vidare har vi lyckats synliggöra hur nästkommande underkategori till interna motiv, 

intern kommunikation, även påvisades utgöra bakomliggande motiv till certifieringen. 

Intern kommunikation syftar i huvudsak till en förbättring av kommunikationen inom 

ett företag, men kan även avse relationen mellan ledning och medarbetare. Oavsett är 

arbetet med kommunikation viktigt, något företag bör lägga större fokus vid.  

 

”Att styra upp våra interna rutiner och processer, för det genomsyrar ju allt ifrån 

strategiprocessen till försäljning, anbud, service och entreprenad. Hur vi jobbar med 

medarbetare, nyintroduktioner, avsluta anställningar, dokumentation, ekonomisystem 

och rutiner.” (F3PC) 

 

Ovan synliggörs hur arbetet med medarbetare utgör bakomliggande motiv för ledningen 

i ett företag. De ville i huvudsak bli bättre på att hantera nyintroduktioner samt 

tillvägagångssättet kring hur anställningar avslutas. Bägge delar tolkar vi som nyttiga att 

lägga vikt vid om ledningen eftersträvar ett effektivare företag eller en 

kvalitetsförbättring. Importansen återges dels i att arbetssätt och rätt förutsättningar bör 

ges till nyanställda för att kunna göra ett bra jobb, dels då det är väsentligt för företagets 

fortsatta välmående. Hur anställningar avslutas bör ske på ett välgenomtänkt sätt för att 

förhindra att företagets rykte försämras. 

 

4.3.4 Trygghet 

”Det är lätt, framförallt när man är ett mindre privat företag att man ibland låter 

plånboken styra, nästa gång kanske man låter montörerna styra och tredje gången 

liksom helt andra, ja att det blir dagsformen som styr hur saker och ting blir.” (F1VD) 

 

Ytterligare en underkategori till interna motiv vi kunde synliggöra genom vår empiri 

valde vi att benämna trygghet. Det handlar mycket om ledningen i de företag vars 

bakomliggande motiv syftade till att ”ha något att luta sig mot” (F7VD, F4KC, F2VD). 

Att certifieringen ger trygghet ligger mycket i att ledningen får arbeta fram manualer för 

hur olika situationer ska hanteras. Det tydliggörs framförallt i företag vilka har fler än 

en ägare, då dessa kan dra åt olika håll:  
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”Problemet är att XX är ägare, och jag är ägare. Det är här vi har stora problem i vår 

ledningsgrupp.” (F2VD) 

 

”Jag är alltså ägare till 50%, och VD. Samtidigt så är jag projektledare och 

arbetsledare också.” (F1VD)) 

 

”För det första så kommer vi ifrån en tidigare arbetsgivare som var ISO-certifierade. 

Vi var ju vana att jobba i det, och tycker att det ger bra ordning. Vi märkte ju väldigt 

fort att även om man inte menar att göra det så strävar man åt olika håll när man är två 

stycken. Jag tror att det är enklare som ensam ägare att driva företaget åt ett håll. Det 

blir lätt att man avviker när man är två eller fler, det är lätt att man börjar jobba på ett 

sätt på ett ställe och ett annat sätt på ett annat ställe för att det är enklaste vägen. Så 

därför bestämde vi oss ganska fort för att ISO-certifiera oss.” (F1VD) 

 

”Vi ville först och främst få ordning på oss själva, i hur vi agerar och hur vi jobbar. Sen 

tänkte vi såhär, finns det nån möjlighet att när vi ska växa, att vi kan få fler kunder i 

framtiden om vi ser till att är ISO-certifierade, jo säkert. Men det var inte 

huvudandemeningen, utan huvudandemeningen var att vi skulle hitta ett sätt att jobba, 

och som vi skulle kunna luta oss mot.” (F2VD) 

 

Ledningen i de mindre företag vars bakomliggande motiv placeras i underkategorin 

trygghet syftar med andra ord till att utarbeta riktlinjer som ska underlätta arbetet 

framöver. Med det menas att ledningen skapar system för hur situationer ska hanteras, 

som de sedan kan falla tillbaka på vid behov. Dessa är egenutarbetade, vilket även där 

ger en trygghet i att situationerna kommer att hanteras på korrekt sätt. Det ger också en 

trygghet till nyanställda, då de lättare kan sätta sig in i arbetet och vad som krävs. Att 

det är positivt kan vi sedan stärka utifrån egna erfarenheter, då det blir mycket enklare 

att sätta sig in i ett nytt arbete med tydliga riktlinjer. 

 

”Det var även för våran egen del, i och med att det är många här på företaget som har 

jobbat under lång tid på samma ställe. Då blir det lite banbrytande att ta oss ur gamla 

fotspår helt enkelt, och jobba efter riktlinjer som vi tillsammans har satt. Det blir ju 

lättare sedan vid nyrekrytering och sådant också, då har vi liksom en kvalitetsmanual, 
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vi har vissa riktlinjer som folk kan ta till sig redan från första dagen istället för att det 

är lite ”mañana, mañana” så skulle det finnas en ram att luta sig mot.” (F7VD) 

 

4.4 Externa motiv 

Även i den andra huvudkategorin, externa motiv, synliggjordes samband mellan företag. 

Externa bakomliggande motiv syftar i huvudsak till att efterfölja de kriterier och 

förväntningar tredje part framställer för ett fortsatt samarbete.  

 

”Vi konkurrerar ju med andra stora bolag, och våra kunder, som då är myndigheter 

och sådär, ställde massa krav på att man antingen är certifierad eller har motsvarande 

system implementerat.” (F6VD) 

 

Ledningens externa bakomliggande motiv visade sig också syfta till annat än att 

tillgodose tredje part. I sådana fall handlade det primärt om att synas, att uppvisa en 

kvalitetsstämpel. Även de externa motiven i denna del av studien utgår från de 

underkategorier som tidigare forskning hjälpte oss att lyfta fram: 

marknadsföringsaspekter, krav och marknadsandelar. Genom insamlad och bearbetad 

empiri kunde vi sedan addera en fjärde underkategori även för de externa motiven, en 

kategori vi valde att benämna värdeskapande. 

 

4.4.1 Marknadsföringsaspekter 

Marknadsföringsaspekter har tidigare påvisats vara ett av de motiv som kan ligga 

bakom en kvalitetscertifiering. I denna studie synliggjordes hur ledningen hade 

bakomliggande motiv vilka syftade till att behålla kunder. Däremot var marknadsföring 

inte något uttalat motiv för detta. Vi kunde dock tolka hur ledningen i ett fåtal företag 

nyttjar certifikatet i marknadsföringssyfte.  

 

”Det känns jätteskönt när vi är ute och nätverkar med andra företag att kunna berätta i 

marknadsföringssyfte att vi arbetar på det här. Vi är inte experter men det är ett 

levande tillvägagångssätt som vi utvecklar för varje år, och vi rekommenderar det för 

andra också.” (F7VD) 

 

Citatet ovan indikerar på att certifikatet fungerar i marknadsföringssyfte. I detta fall var 

dock att nyttja det i marknadsföringssyfte ej ett bakomliggande motiv, vilket är av vikt 
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att benämna. Däremot förklarades av ledningen i samma företag hur ett av de 

bakomliggande motiven var att utåt synliggöra en kvalitetsstämpel, vilket vi anser kan 

tolkas som marknadsföring.  

 

”Vi har ju fått varit med och tagit fram vårt eget ISO-system kan man säga. Så det var 

en sak, att utåt sätt att få en bättre kvalitet, en kvalitetsstämpel.” (F7VD) 

 

Även ledningen i ett annat mindre företag påvisade kvalitetsstämpel som ett 

bakomliggande motiv. Deras syn gör oss dock tveksamma till huruvida stämpeln 

faktiskt gör nytta i marknadsföringsväg, då de hade tidigare erfarenheter från andra 

ISO-certifierade företag.  

 

”Marknadsföringsmässigt är det ganska värdelöst, men det är ändå en kvalitetsstämpel 

som syns ganska bra utåt.” (F1VD) 

 

”För det första så kom vi ifrån en tidigare arbetsgivare som var ISO-certifierade, så vi 

var vana med att jobba i systemet och tycker att det ger bra ordning.” (F1VD) 

 

”Vi hade goda kunskaper. Vi hade ju gått alla utbildningar i det förra systemet och 

visste i stora drag vad det handlar om.” (F1VD)   

 

Huruvida certifikatet gör nytta i marknadsföringsväg tvingas vi lämna ett frågetecken 

kring. Däremot kunde vi synliggöra att ledningen i några av de mindre företagen 

genomförde certifieringen med kvalitetsstämpel som bakomliggande motiv.  

Då kvalitetsstämpeln riktar sig utåt mot kunder och andra externa parter tolkar vi en 

koppling till marknadsföring. Det då ledningen i de mindre företagen synliggjorde att 

kvalitetsstämpeln syns utåt, vilket vi menar ger indikationer på att kunder ser sig om 

efter stämpeln. Vi kunde även konstatera att företag nyttjar kvalitetsstämpeln på sin 

hemsida samt på sitt kontor. Det förmodas vara för att visa upp den för nuvarande men 

också potentiella framtida kunder och samarbetspartners.  

 

4.4.2 Krav 

Det mest centrala externa bakomliggande motiv som ledningen i de mindre företagen 

hade till certifiering mot ISO 9001 var olika typer av krav. Krav ställs från externa 
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parter såsom kunder och myndigheter, vilket gör det svårt för företag att undvika en 

certifiering. De vill såklart inte riskera att förlora avtal, då det kan försvåra deras 

framtid.  

 

”Vi märkte ju att det började ställas krav, framförallt på entreprenadsidan då om man 

ska jobba tillsammans med större partners som XX och XX. Att det ställs krav på 

certifierade system, att man har koll på vad man håller på med.” (F3PC) 

 

”Vi tillverkar ju XX och det är private label nästan uteslutande. Då pratar vi alltså om 

Ica, Coop, Axfood, ja nästan alla stora affärsbrakare i Sverige. De har ju sina XX i eget 

namn och de är det som är private label. Så det är krav egentligen från sådana kunder 

att vi är certifierade, för det är en form av garanti att man vet vad man håller på med.” 

(F9KC) 

 

”Boverket kom ut med nå krav, någonting som heter XX, branschnormerna. Där måste 

vi certifiera oss för att kunna sälja material till firmor som bygger. Det är ju ett krav 

ifrån myndigheter, det var alltså inte ens kundkrav. XX är ju europanormen.” (F8TA) 

 

”Det var kundkrav. XX kommun bland annat hade som krav att vi skulle ha en ISO-

certifiering, mot kvalitet då. Det allra största var ju för att vi skulle få behålla kunderna 

och måste vi göra det här.” (F10VD) 

 

När krav ställs, likt de ovan, gör ledningen med andra ord det som krävs för att företaget 

ska behålla sina kunder. Mindre företag har i regel ett större behov av att behålla sina 

kunder och vår tolkning blir därmed att certifieringen kan vara skillnaden mellan att 

fortsätta existera eller att behöva läggas ned.  

 

Även andra krav har påvisats, vilka då efterfrågar att företag ska vara ”ISO certifierad 

eller likvärdigt” (F1VD). Det syftar till stor del på att ett kvalitetsledningssystem ska 

finnas implementerat i företaget, vilket ska kunna visas upp vid upphandlingar om 

sådana krav ställs. Där tolkar vi att bransch kan spela en avgörande roll. Den bransch 

som företaget opererar inom har visat sig utgöra skillnad mellan huruvida krav ställs på 

certifikat eller på kvalitetsledningssystem.  
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”Vi konkurrerar ju med andra stora bolag, och våra kunder, som då är myndigheter 

och sådär, ställde massa krav på att man antingen är certifierad eller har motsvarande 

system implementerat.” (F6VD) 

 

”Man såg ju mer och mer på dom upphandlingar som vi brukar lämna på ramavtal, 

kommunala avtal och så vidare att man började efterfråga kvalitetssystem. Och då hade 

vi ett påbörjat ISO system mot det här gamla 9000, det var påbörjat men det var inte 

slutfört.” (F7VD) 

 

”Vi hade haft XX industrin som kunder under flera decennier och dem var bland de 

första som gick ut och krävde att man skulle ha ett fungerande kvalitetssystem. Vid det 

tillfället hade vi XX, XX, XX, XX och vi hade XX som kunder. Alla dem där var ju inne 

och hade sina egna frågeställningar för de som var ocertifierade och det vart ju ett 

evigt tröskande. Vi kunde ha fem olika som gick igenom samma sak, men alla hade lite 

olika synpunkter. Så det var skälet till att vi sa: det här blir för mycket, och gick på en 

tredjepartscertifiering.” (F5ÄV) 

 

Vår slutliga bedömning resulterade i att oavsett huruvida krav har ställts på certifikat 

eller på implementerat ledningssystem har det varit ett centralt externt bakomliggande 

motiv. Ett konstaterande kan också göras att ISO 9001 är att föredra vid upphandlingar, 

då enbart ett implementerat kvalitetsledningssystem som i F5s fall kan behöva 

granskning av kunder eller myndigheter. Är företag däremot certifierat mot ISO 9001 

känner externa parter till vad det innebär och krångel kan undvikas vid upphandlingar. 

Att slippa sådant krångel var också anledningen till att det fick” kosta vad de kosta vill” 

(F5ÄV) i F5s fall.  

 

En annan aspekt som har tydliggjorts är att flertalet av de som påvisar krav som 

bakomliggande motiv tenderar att ha begränsad kunskap kring vad en certifiering 

faktiskt innebär. Kunskap och förväntningar går hand i hand, vilket resulterar i att 

företag vars ledning besitter låg kunskap inte känner till eventuella förbättringsområden 

med ISO 9001. Bristande kunskap gäller dock inte samtliga medverkande företag med 

krav som bakomliggande motiv, men vi tolkade ett samband.  
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”Det tog mer tid och kraft än vad vi kanske hade trott från början. Jag har svårt att 

uppskatta exakt hur många timmar, men det var ganska krävande att få till allt.” 

(F3PC) 

 

”Kunskapen var väl väldigt låg. Jag pluggade något extraprogram efter gymnasiet, då 

var det ju mycket mot kvalitetssystem. Men det var ju det här gamla liksom, 

processtyrning mera.” (F7VD) 

 

”Lite erfarenhet, men ingen kunskap kring att skapa dokument och så vidare.  

Du hade väl inga förkunskaper (F8TA till annan i ledningsgrupp)? Nej inte i kvalitet 

(annan i ledningsgrupp). Och jag tror inte XX heller hade det. Så kunskapen var ju noll 

egentligen, eller väldigt låg procent.” (F8TA) 

 

4.4.3 Marknadsandelar 

Vidare till marknadsandelar, anser vi att det kan sammankopplas med ovan nämnda 

externa motiv. Anledningen är att bakomliggande motiv som placeras i den externa 

huvudkategorin primärt grundas i att behålla kunder. Om ledningen i något företag hade 

påtalat en avsikt att öka sina marknadsandelar genom ISO-certifikatet hade det varit ett 

bakomliggande motiv hemmahörande i denna underkategori. Det påträffades dock inte 

hos något av företagen. Däremot kunde vi konstatera att fördelar gentemot konkurrenter 

förväntades.   

 

”Men vi förväntade oss även konkurrensfördelar vid inlämning av ramavtal och så 

vidare.” (F7VD) 

 

”Där önskar vi väl att kunderna kanske trycker mer på att man får tillbaka de här 

kvalitetsdokumenten också som man efterfrågar i upphandlingarna, men det rinner ofta 

ut i sanden och att man kör på som vanligt bara. Så där önskar man att beställaren tog 

större ansvar i framtiden, och verkligen trycker på att ni som är ISO-certifierade ska 

lämna ifrån er dom här grejerna, det är därför ni har fått jobbet.” (F7VD) 

 

- Är det inte så nu? (Följdfråga) 
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”Nej jag tycker inte det just nu. Det räcker att visa upp certifikatet och sen är det bara 

att tuta och köra som vanligt, och det tycker jag är jättedåligt.” (F7VD) 

 

ISO-certifikatet bör därmed göra viss skillnad och kan ses som ett alternativ för företag 

vilka eftersträvar ökade marknadsandelar. Däremot beror det på huruvida krav ställs på 

branschen eller ej. De företag vars bransch saknar krav på ISO-certifikat bör ej förvänta 

sig ökade marknadsandelar, då certifikatet inte behövs ur ett kundperspektiv. Vår 

bedömning är dock att certifikatet, trots att krav saknas, skulle ses som meriterande vid 

förhandlingar, likt nedanstående situation.  

 

”Möjligtvis, men det vet man inte för det här går inte att mäta, men hade vi fått dom här 

ramavtalen som vi sitter på idag om vi inte var ISO-certifierade? Det vet vi inte, 

förmodligen hade vi fått dem ändå eftersom vi har kört efter vissa principer. Det har ju 

inte varit ”Vilda Västern” sen vi startade utan vi kommer ju från ett stort företag, vi är 

väl inkörda på sättet att arbeta och så vidare, så för oss vart det ingen stor grej att 

implementera det här. Vi var inte tvungen att vrida på verksamheten, det var redan 

klart.” (F1VD) 

 

4.4.4 Värdeskapande 

Efter att ha tolkat insamlad empiri påvisades ett behov av ytterligare en underkategori 

även inom externa motiv, värdeskapande. Den syftar till bakomliggande motiv som inte 

benämns i tidigare forskning, men som klargjordes för oss. Vi har sedan tidigare 

kunskap om att ISO 9001 är ett kostsamt och attraktivt system, vilket därav kan höja 

värdet på ett företag. Det är dock inte det värdeskapande syftar till, i alla fall inte i 

huvudsak. Det finns företag vars framtid är beroende av en eller ett par personer, företag 

som inte går runt utan dessa. Ett sådant företag blir per automatik mindre värt för 

utomstående, kanske till och med helt saknar värde, då det blir för riskabelt att köpa. 

Det är där värdeskapande kommer in, att ha det som bakomliggande motiv syftar till en 

strävan att öka värdet på företaget för potentiella köpare.   

 

”För jag har ändå inte kunnat sålt det. Jag hade valet att lägga ner, för ingen som 

köper det skulle kunna driva det utan mig. Så det är väl en sak i det här, att kunna öka 

värdet på bolaget. Nu omsätter vi XX, och om vi känner att nu skulle vi vilja sälja så är 

det någon som kan komma in och ta över bolaget.” (F2VD) 
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”Mitt mål med hela min verksamhet är att jag inte ska behöva vara här. Jag är inte där 

än, men jag är ganska nära, och då är detta en del i att vi ska få ett företag som rullar. 

För då kan man göra såhär: här är företaget, det har bestämda rutiner, allting funkar 

fast jag inte är här. Som ett självspelande piano.” (F2VD) 

 

Genom att grunda ett kvalitetsledningssystem, vilket även certifierades mot ISO 9001, 

förväntades en värdeökning. Kvalitetsledningssystemet kan som tidigare nämnt anses 

vara en trygghet att luta sig mot, vilket kan underlätta hanteringen av svåra situationer. 

Därav underlättar också kvalitetsledningssystemet för en potentiell köpare. Vår tolkning 

är att det bör resultera i en värdehöjning av företaget. Antalet potentiella köpare vilka 

kunde driva företaget utan kvalitetsledningssystemet var noll. Med ett redan 

implementerat kvalitetsledningssystem däremot rullar företaget av sig självt, samt att 

det finns utarbetade tillvägagångssätt beroende på situation. Därav kan vem som helst 

med vana att styra verksamheter även styra det här företaget.   

 

4.5 Finansiella motiv 

Finansiella motiv kan som nämnt i teoretisk referensram sammankopplas med både 

interna och externa motiv. I företag där ledningens motiv påvisas vara finansiella avses i 

huvudsak att dra finansiella fördelar av certifieringen. Vi vill belysa att det inte bör 

sammankopplas med ovan nämna värdeskapande, då det enbart syftar till att höja värdet 

på företaget för att i framtiden eventuellt kunna sälja det. Finansiella motiv syftar till att 

öka ett företags inkomst årligen. Finansiella motiv kan också avse annat, likt 

nedanstående företag vars bakomliggande motiv var att reducera sina kostnader genom 

att bättre mäta sina utgifter.  

 

”Sen såklart att även få en lönsamhet, så vi kan mäta våra mål som vi sätter upp. Både 

ekonomiska, miljö och kvalitet på ett helt annat sätt än att vi sitter och gissar vid årets 

början eller slut, liksom varför händer de här sakerna och varför vart resultaten såhär. 

Dom bitarna är ju också naturligtvis viktiga.” (F7VD) 

 

”Det som kom upp direkt var att mäta våra bränslekostnader. Vi har väl 28 bilar i 

företaget tror jag och vi hade en förbrukning på 40 000 liter diesel per år, så det tog vi 
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direkt som ett mätbart mål för att kunna greppa någonting från första början. Så det var 

väl en sak, minska utgifterna helt enkelt.” (F7VD) 

 

Detta är ett konkret och tydligt exempel på hur invändig organisatorisk förbättring 

behöver nyttjas för att eftersträva finansiella bakomliggande motiv. Att agera likt ovan 

kan resultera i finansiella fördelar, men vi vill påpeka att det inte är någon garanti. 

Bakomliggande finansiella motiv kan också nås genom att visa upp certifieringen för 

externa parter, men även där saknas garanti på faktiska finansiella fördelar. Ledningen i 

ett par företag förväntade sig också att certifieringen skulle resultera i ökade finansiella 

prestationer, även om de inte belyste det som ett bakomliggande motiv.  

 

”Anledningen till certifieringen hade inte ett finansiellt syfte men genom att ständigt 

arbeta med kvalitet och tänka kundnytta gör att hela företaget stärks. Långsiktigt blir 

det en finansiell förbättring.” (F4KC) 

 

”Vi förväntade oss i alla fall att det inte skulle behöva kosta oss nå pengar. För även 

om vi tjänar pengar på det till viss del så kostar det ju pengar också. Så jag skulle inte 

uppskatta att vi tjänar någonting på det här, annat än i längden.” (F1VD) 

 

4.6 Empirisyntes 

Utifrån den teoretiska referensramen grundade vi en teorisyntes, vilken synliggjorde 

motiv till att ledningen i företag certifierar verksamheten mot ISO 9001. Den bestod av 

tre huvudkategorier: interna, externa och finansiella motiv. Därefter konstruerades även 

tre underkategorier för interna och externa motiv. Samtliga huvudkategorier och 

underkategorier tog vi med oss till denna del, empiridelen. Här bearbetades insamlad 

empiri förutsättningslöst för att synliggöra huruvida de bakomliggande motiv vilka 

ledningen har haft till att certifiera verksamheten stämmer överens med de 

underkategorier som fördes vidare från teoretisk referensram eller ej.  

 

Tack vare att empirin bearbetades förutsättningslöst kunde vi synliggöra ytterligare två 

underkategorier för bakomliggande motiv, trygghet och värdeskapande. Trygghet tillhör 

den interna huvudkategorin och värdeskapande tillhör den externa huvudkategorin. 

Påvisas kunde också att företag i vår studie saknade rent uttalade marknadsandelar som 

bakomliggande motiv, beroende på tolkning delvis även marknadsföringsaspekter. Det 
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bottnar i huruvida kvalitetsstämpel kan tolkas som marknadsföring eller ej. Vi menar 

dock att en kvalitetsstämpel som syns utåt går hand i hand med marknadsföring och bör 

därav tolkas så.   
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5. Analys 

I nedanstående kapitel analyseras och ställs tidigare forskning mot den empiri som har 

samlats in. Vi kommer att belysa de likheter och skillnader som synliggörs, vilket är av 

stor vikt för att i nästkommande kapitel kunna besvara studiens syfte.  

 

5.1 Motiv 

Efter framställandet av den teoretiska referensramen kunde vi se att tidigare forskning 

påvisade tre huvudkategorier gällande uppdelningen av motiv. Samtliga synliggjordes 

även av vår insamlade empiriska data. Vi valde dock att skilja den teoretiska och den 

empiriska benämningen. De motiv som synliggjordes i tidigare forskning valde vi att 

titulera som motiv. De som framgick av studiens empiriska datainsamling däremot valde 

vi att namnge bakomliggande motiv. (Halis & Oztas, 2002; Bhuiyan & Alam, 2004; 

Zaramdini, 2007; Sampaio et al., 2010; Ragothaman & Korte, 1999) 

 

Den primära anledningen var för att denna studie förväntas studera just bakomliggande 

motiv, motiv som med säkerhet låg till grund för genomförandet av certifieringen. Det 

kan inte garanteras av motiv som påvisas i tidigare forskning, då benämningen forskare 

nyttjar är ”motives”. Vidare spelar det in huruvida de som medverkat under 

certifieringsprocessen, eller som besitter god kunskap kring denna, har återgett motiven.  

Det var något vi hade svårt att synliggöra då tidigare forskning inom ämnet främst är 

kvantitativ. (Halis & Oztas, 2002; Bhuiyan & Alam, 2004; Zaramdini, 2007; Sampaio et 

al., 2010; Ragothaman & Korte, 1999) 

 

5.2 Interna motiv 

De interna motiv som vår teoretiska referensram synliggjorde delades in i effektivitet, 

kvalitet och intern kommunikation (Starke et al., 2012; Zaramdini, 2007; Sampaio et al., 

2010; Feng et al., 2007). Samtliga spelade fortsatt en central roll då de nyttjades även i 

studiens empiridel. Bakomliggande motiv hemmahörande i samtliga påvisade 

underkategorier tillkännagavs ur insamlad empiri. Även andra bakomliggande motiv, 

vilka inte kunde associeras med tidigare framställda underkategorier påvisades. För att 

kunna placera in dessa valde vi därav att skapa en fjärde underkategori, trygghet.  
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5.2.1 Effektivitet 

Att bli effektivare är motiv till ISO-certifiering som flitigt nämns i tidigare forskning 

(Zaramdini, 2007; Psomas et al., 2010; Magd & Curry, 2003). Det påvisades också 

utgöra bakomliggande motiv för ledningen i flertalet företag ur insamlad empiri. 

Forskningen (Zaramdini, 2007) pekar på att motiv som placeras under effektivitet 

främst fokuserar på att effektivisera produktionsprocesserna. Då synliggörs och 

dokumenteras de brister som finns, för att därefter åtgärdas och ej upprepas.  

 

Insamlad empiri berörde liknande bakomliggande motiv, att synliggöra fel och 

dokumentera dessa. I huvudsak behandlade de empiriska bakomliggande motiven, vilka 

placerades i underkategorin effektivitet, dock hela företaget. De syftade till att bli 

effektivare i någon eller några delar. Däribland påvisades hur ledningen ville 

effektivisera företaget genom att tydliggöra regler för inköp av material, förnya rutiner 

eller förändra arbetssätt. Genom att förbättra och förtydliga dessa delar skulle värdefull 

tid kunna läggas på annat och därmed bidra till en mer effektiv organisation.  

 

Vi vill påpeka att flertalet företag i vår studie opererar inom tjänstebranschen, vilket kan 

påverka att produktionsprocessen inte är central när det kommer till att effektivisera just 

dessa företags verksamheter. Oberoende av detta har vi genom insamlad empiri kunnat 

tydliggöra hur bakomliggande motiv till effektivitet är större än enbart 

produktionsprocessen. Det då ledningen i företagen syftade till att göra hela 

verksamheten effektivare. En viktig del för att överhuvudtaget ha förutsättningar att bli 

effektivare är dock tidigare forskning (Psomas et al., 2010; Magd & Curry, 2003) och 

insamlad empiri överens om, att involvera personalen i certifieringsprocessen. 

 

5.2.2 Kvalitet 

Kvalitet är ett av de områden ISO 9001 har för avsikt att lägga stor vikt vid, då 

certifieringen är tänkt att förbättra kvaliteten hos företag som följer de utarbetade 

kvalitetssystemen. I tidigare forskning (Tarí et al., 2012; Magd & Curry, 2003) 

synliggörs kvalitet som ett av de primära motiven och den kvalitet som avses är främst 

den på slutprodukten eller tjänsten. Forskning påvisar också en annan typ av kvalitet, 

leveranskvaliteten. Där belyser Souza-Poza et al. (2009) hur viktigt det är att 

produkterna levereras i tid och till ett rimligt pris.  
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Leveranskvaliteten är ett bakomliggande motiv vi har kunnat synliggöra i empiridelen, 

vilket stämmer överens med tidigare forskning. Däremot har vi klargjort för ytterligare 

en viktig faktor, vilken utgör ett ej tidigare påvisat bakomliggande motiv. Det syftar till 

att minimera antalet avvikelser i leveranserna som går till kund. Empirin gav oss 

kunskap i att en bristande kvalitet i endast ett fåtal produkter, ur en leverans på flera 

hundra, innebär att samtliga reklameras. Därav blir leveranskvaliteten central för mindre 

företag, då kostnaderna blir extremt höga vid en avvikande leverans. Företag 

eftersträvar också att leverera en felfri produkt, för att i framtiden få fortsätta leverera 

till samma kund.   

 

När det gäller produkt- eller tjänstekvalitet eftersträvar de mindre företagen hela tiden 

att förbättra denna, för att efterleva kundernas förväntningar. Där påvisas med andra ord 

likheter, då både insamlad empiri och tidigare forskning förklarar det som ett 

bakomliggande respektive centralt motiv. Däremot tydliggör inte tidigare forskning hur 

företag går tillväga för att förbättra produkt- eller tjänstekvalitet.  

 

Empirin synliggjorde hur företag kan lägga fokus på att bygga relationer med kunder för 

att förstå vilken kvalitet som förväntas. Respondenterna förklarade det som kontinuerlig 

konsultation med öppenhet för feedback, vilket tyder på en strävan efter att 

tillfredsställa kunder genom produkt- alternativt tjänstekvalitet. Vi tolkar det som ett bra 

tillvägagångssätt för företag vars bakomliggande motiv syftar till ständig 

kvalitetsförbättring. 

 

5.2.3 Intern kommunikation 

Intern kommunikation är ett annat motiv vilket ledningen kan ha för att certifiera 

verksamheten, vilket både synliggörs i tidigare forskning och av insamlad empiri. Att 

genomföra certifieringen med fokus på intern kommunikation menar Zaramdini (2007) 

och Chiarini (2016) syftar till att förbättra samarbete och relationer mellan ledning och 

medarbetare inom ett företag. Genom insamlad empiri har vi kunnat synliggöra två 

bakomliggande motiv, vilka placerades under intern kommunikation och som tidigare 

forskning inte har påvisat. Det avser förbättring i hanteringen av nyintroduktioner samt 

sättet att avsluta anställningar.  
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Att sköta introduktionsprocessen för nyanställda på ett bra sätt är väsentligt för ett 

företag. Av än större vikt tolkar vi att hanteringen kring sättet att avsluta anställningar 

på är. Det för att som arbetsgivare bygga upp ett gott rykte och därav bli eftertraktad. Vi 

har en uppfattning att dessa situationer normalt anses krångliga och problematiska. Att 

de utgjorde bakomliggande motiv till att genomföra kvalitetscertifieringen påvisas 

stärka vår tolkning. Kvalitetsledningssystemet ger företag möjligheter att utarbeta 

förutbestämda tillvägagångssätt, vilket därav kan innefatta hanteringen av både 

nyintroduktioner och sättet att avsluta anställningar på.  

 

5.2.4 Trygghet 

Trygghet är den underkategori till interna motiv vilken har synliggjorts med hjälp av vår 

studie. Vår uppfattning är att bristen kring motiv, vilka kan placeras under trygghet, 

beror på avsaknaden av kvalitativa studier. Patton (2002) och Larsson (1986) förklarar 

ett behov av kvalitativ forskning för att nå djupare resonemang. Därav kan olika 

trygghetsmotiv ha varit svåra att synliggöra för tidigare forskning, då det i huvudsak 

finns kvantitativa studier vilka berör motiv ytligt och generellt. Vår insamlade empiri 

påvisade hur ett flertal av de medverkande företagen benämnde olika typer av trygghet 

som bakomliggande motiv, vilket gjorde det till en central intern underkategori. Att 

tidigare forskning har undgått såpass centrala motiv tolkar vi som en av anledningarna 

till att Andark och Brånn (2016) samt Melão och Guia (2015) efterfrågade kvalitativa 

studier.  

 

Där trygghet i huvudsak påvisades som bakomliggande motiv är i företag med flera 

delägare. De syftade till att utarbeta system tillsammans för hur jobb bör utföras samt 

hur svåra situationer bör hanteras. Med två delägare är det lätt att ”sträva åt olika håll” 

(F1VD), vilket de hoppades att undvika genom certifieringen. En annan faktor som kan 

vara avgörande för trygghet som bakomliggande motiv är tidigare kunskap eller 

kännedom kring certifieringen, då det ger en bra indikation kring vad den kan bidra 

med. Vi tolkar att trygghet handlar om att ha en utarbetad grund att falla tillbaka på, 

oavsett huruvida det rör sig om ett jobb där någon är oense eller andra svåra situationer. 

Det syftar till att genomföra samma saker på samma sätt, för att förhoppningsvis uppnå 

samma förväntade utfall varje gång. Därav har vi bildat uppfattningen att de som 

tidigare arbetat i systemet kände till certifieringens positiva sidor, och såg det som ett 

tryggt sätt att arbeta på. 
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5.3 Externa motiv 

De externa motiv som illustrerades i teoretisk referensram delades likaså i tre 

underkategorier: marknadsföringsaspekter, krav samt marknadsandelar. Samtliga 

nyttjades i studiens empiridel för att synliggöra hur väl de överensstämde med vår 

empiriska datainsamling. Det visualiserades hur externa bakomliggande motiv var 

vanliga även i empirin. Ledningen i flera företag tydliggjorde att någon typ av krav 

grundlade certifieringen. (Poksinska et al., 2006; Brown et al., 1998; Benner & Veloso, 

2008; Sampaio et al., 2010) 

 

Men empirin påvisade även andra externa bakomliggande motiv, däribland att få en 

kvalitetsstämpel. Vi valde att sammankoppla de med marknadsföringsaspekter, 

samtidigt som upphov för en ny underkategori även här påvisades. Den valde vi att 

benämna värdeskapande.  

 

5.3.1 Marknadsföringsaspekter 

Vi kunde i den teoretiska referensramen synliggöra hur ett av de externa motiven till 

certifiering var att nyttja certifikatet i marknadsföringssyfte. Det fungerar som ett 

kvalitetsbevis hos företag och kan användas i ett marknadsföringsperspektiv med syfte 

att främja sin egen verksamhet. (Sampaio et al., 2010; Zaramdini, 2007; Benner & 

Veloso, 2008).  

 

Ledningen i några av de medverkande företagen menade att en kvalitetsstämpel som 

syns utåt var ett av de bakomliggande motiven. Det tolkade vi genom vår hermeneutiska 

kunskapssyn avse marknadsföring. Anledningen till det menar vi är att allt med avsikt 

att framhäva sig själv och sin egen verksamhet, likt detta fall då företagen vill skylta 

med certifikatet, kan sammankopplas med marknadsföring. Även tidigare forskning 

(Benner & Veloso, 2008) påvisade att certifikatet kan ses som en kvalitetsstämpel. 

Ledningen i sådana företag har för avsikt att skylta med certifikatet på arbetsplatsen och 

på hemsidor (Buttle, 1997; Llopis & Tarí, 2003), vilket vi även kunnat synliggöra att de 

företag med kvalitetsstämpel som bakomliggande motiv gör.  

 

Certifikatet nyttjas därmed för att locka kunder, då det i någon mån garanterar att 

företaget eftersträvar hög kvalitet. Huruvida samtliga medverkande företag vars 
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bakomliggande motiv var att få denna kvalitetsstämpel bedriver ett ständigt 

förbättringsarbete vet vi inte, med det är ett rimligt antagande. Det då ledningen i ett par 

av de mindre företagen synliggjorde ständigt kvalitetstänk som antingen ett 

bakomliggande motiv, eller som något certifieringen har bidragit till.  

 

5.3.2 Krav 

Krav var ett motiv som synliggjordes i den tidigare forskningen och som även empirin 

påvisade var ett återkommande bakomliggande motiv. Vi kunde utifrån vår empiriska 

data tolka att åtminstone hälften av företagen på något sätt haft krav som 

bakomliggande motiv till ISO 9001-certifiering. Ledningen i de mindre företagen 

förklarade hur det fanns tre typer av krav som lett till certifieringen. Kundkrav, 

leverantörskrav och myndighetskrav. Kraven kan variera mellan olika branscher, men är 

av lika stor vikt för företagen. Att följa dessa blir ett måste för att inte förlora kunder 

eller leverantörer, och certifieringen kan därmed tolkas som framtvingad, vilket stöds av 

tidigare forskning som betonar liknande tankar (Poksinska et al., 2006; Brown et al., 

1998; Zaramdini, 2007).  

 

Ledningen i de företag som certifierat verksamheten mot ISO 9001 med krav som 

bakomliggande motiv betonar hur kravet främst ställs vid förhandlingar med kunder och 

leverantörer samt vid upphandlingar med myndigheter. Det har med tiden gått så långt 

att en del av företagen ställer liknande krav på sina underleverantörer, vilket vi tolkar bli 

som en kedja av certifieringskrav i de olika leden. Mindre företag tenderar ofta att ha en 

mindre kundkrets där kunderna uppfattas som stora företag (Poksinka et al., 2006). Det 

leder till att en certifiering kan upplevas som nästintill oundviklig om kunderna börjar 

ställa krav på ISO 9001-certifiering vid fortsatta förhandlingar. Företag är generellt 

motvilliga till att förlora sina kunder och sina marknadsandelar vilket gör att de hamnar 

i en position där certifieringen är skillnaden mellan att överleva och inte.  

 

Tidigare forskning pekar på hur certifieringsprocessen för ett mindre företag kan vara 

kostsam och tidskrävande (Briscoe et al., 2005; Mo & Chan, 1997). Men företagen 

motiverar tydligt hur varje spenderad krona på certifieringen var värd det, eftersom det 

möjliggjorde att de fick fortsätta sin verksamhet. Denna aspekt är något vi inte tycker 

oss finna i tidigare forskning men som tydligt genomsyrar ledningen i företagens tänk 

när det pratas om det som certifieringen medför. ’’Det var värt det, varenda krona’’, är 
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ett sammanfattande citat vilket kopplas till ett företag där ledningens bakomliggande 

motiv var krav.  

 

5.3.3 Marknadsandelar 

Motivet marknadsandelar kan förknippas med att öka sin kundkrets eller stärka sin 

position gentemot sina konkurrenter. Tidigare forskning pekar på hur företag genom att 

uppvisa ett ISO 9001-certifikat ökar chansen att behålla sina kunder men även att 

införskaffa nya (Martínez-Costa & Martínez-Lorente, 2003; Arauz & Suzuki, 2004). 

Företagen stärker också sin position vid förhandlingar (Zaramdini, 2007). Efter att ha 

genomfört samtliga intervjuer skapades en uppfattning att inget företags ledning 

certifierade verksamheten mot ISO 9001 med ökade marknadsandelar som uttalat 

bakomliggande motiv. Vi kunde dock tolka att ledningen förväntade sig att 

certifieringen skulle medföra ökade marknadsandelar genom bland annat fler kunder, 

men primärt fokus var fördelar gentemot sina konkurrenter.  

 

Om certifieringen i sig medfört fler kunder hade respondenterna svårt att svara på, men 

inom branscher där krav ställs på certifiering är ledningen i de medverkande företagen 

överens om att den ses som meriterande vid förhandlingar och upphandlingar av 

ramavtal. Företag vars bransch inte ställer krav på ISO 9001-certifiering bör därmed 

inte förvänta sig ökade marknadsandelar via certifieringen, medan de företag som har 

krav i sin bransch kan potentiellt förvänta sig fördelar vid förhandlingar och 

upphandlingar med kunder samt gentemot sina konkurrenter.  

 

5.3.4 Värdeskapande 

Värdeskapande är ett bakomliggande motiv till att ISO 9001-certifiera verksamheten 

som vi tycker oss finna i empirin men inte i tidigare forskning. Vi tolkar att det kan bero 

på att majoriteten av liknande studier genomförs kvantitativt. Vår kvalitativa metod kan 

i sin ha tur lett till att värdeskapande som bakomliggande motiv synliggjorts i denna 

studie.  

 

Vi har genom det empiriska insamlade materialet genererat kunskapen att värdet på 

mindre företag i vissa branscher kan ligga i händerna på en eller två individer som 

driver verksamheten, något som inte lockar till sig potentiella köpare. Värdeskapande 

innebär därmed inte att själva certifikatet medför ett högre värde på verksamheten, utan 
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att verksamheten via ett kvalitetsledningssystem blir lättare för en potentiell köpare att 

styra. Kvalitetsledningssystemet bidrar med struktur och ordning, det visar på vilket sätt 

olika situationer ska hanteras. Det kan vara allt från rutiner i produktion, till leverans av 

färdiga produkter och även vid införskaffande av nya medarbetare. 

Kvalitetsledningssystemet är ett digitalt program som alla medarbetare har enkel 

tillgång till via några klick på nätet. Det innebär att det vid osäkerhet alltid finns ett 

system att vända sig till som steg för steg förklarar processen.  

 

Kvalitetsledningssystemet ger ett värdeskapande för verksamheten då det lockar till sig 

utomstående köpare som är medvetna om att de kan driva företaget på samma sätt som 

de nuvarande ägarna, då ett fungerande kvalitetsledningssystem föreligger. Målet med 

kvalitetsledningssystemet är att verksamheten ska bli ett ”självspelande piano” som 

F2VD förklarade vid en intervju. Vi kan konstatera att det i själva verket inte är 

certifieringen som ger värdeskapande, utan ett fungerande kvalitetsledningssystem, som 

i sin tur blir ett bakomliggande motiv för ledningen att certifiera sitt företag mot ISO 

9001.  

 

5.4 Finansiella motiv 

Det finansiella motivet syftar till en avsikt att förbättra företagets finansiella situation. 

Vi kunde i tidigare forskning (Zaramdini, 2007; Magd & Curry, 2003; Tarí et al., 2012) 

synliggöra att finansiella fördelar kan fås genom antingen interna eller externa 

förbättringar. Däremot ges inga djupare exempel än så på hur företag med finansiella 

motiv går tillväga för att förbättra sin finansiella situation. Vi kan dock ana vad 

forskningen syftar till, då att förbättra kvalitet, efterleva krav eller andra faktorer, men 

att det grundande motivet till certifieringen är finansiellt.  

 

I empirin däremot har vi kunnat synliggöra tillvägagångssättet djupare, för företag vars 

bakomliggande motiv kan anses finansiella. De vill kunna mäta kostnader för att ta reda 

på vad det är som kostar pengar, varför det kostar pengar, hur mycket det kostar och i 

sin tur eftersträva att minska dessa. Vi menar att denna mätning bör kunna resultera i 

förbättrade finansiella siffror, då det ger ett bra underlag för vilka kostnader som kan 

reduceras och inte. 
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5.5 Sammanfattande modell 

Efter att ha analyserat och jämfört studiens teoretiska referensram kontra insamlade 

empiriska data påvisades intressanta aspekter. Vi kunde se att samtliga huvudkategorier, 

vilka övergripande kategoriserar motiv och hämtades från teoretisk referensram, utgör 

bakomliggande motiv även hos de mindre företagen i denna studie. Nedan presenteras 

en modell (figur 4), vilken illustrerar de likheter och skillnader vi har påträffat genom 

vald analysmetod.  

 

 
 

Figur 4 – Sammanfattande modell. Egen konstruktion.  

 

Figur 4 illustrerar att bakomliggande motiv tillhörande en av de totalt sex 

underkategorier, vilka togs med från den teoretiska referensramen, ej kunde synliggöras. 

Anledningen var att studiens insamlade empiriska data påvisade att inget mindre företag 

hade bakomliggande motiv vilka kunde associeras med marknadsandelar. Däremot 

synliggjordes andra bakomliggande motiv, vilka ej har exponerats i tidigare forskning. 

Det är dels bakomliggande motiv vilka passar in i redan befintliga underkategorier, men 

som i tidigare forskning ej påvisats. Dels bakomliggande motiv vilka ej kunde placeras i 

befintliga underkategorier. Därav framställdes två nya, trygghet och värdeskapande.   
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6. Bidrag 

I studiens sista del besvaras först syftet, för att sedan påvisa både det teoretiska och det 

praktiska bidrag studien efterlämnar. Slutligen presenteras också förslag till vidare 

forskning.  

 

6.1 Besvarande av syftet 

Avsikten med studien var att besvara följande syfte:  

”Syftet med denna studie är att öka förståelsen för de bakomliggande motiven till att 

ledningen i mindre företag väljer att kvalitetscertifiera verksamheten mot ISO 9001.” 

 

Genom denna studie har vi kunnat klargöra de starkaste bakomliggande motiven till att 

ledningen i ett mindre företag genomför en kvalitetscertifiering. Vi kunde tidigt 

konstatera att olika typer av krav utgör bakomliggande motiv i flertalet mindre företag. 

Att kundkrav var ett bakomliggande motiv till certifiering bekräftades tidigt och var 

därefter ständigt återkommande. Men vi kunde också identifiera andra typer av krav. 

Det var dels krav från leverantörer och dels krav från myndigheter.  

 

Utöver krav visade sig två andra bakomliggande motiv också vara centrala till att 

ledningen väljer att kvalitetscertifiera verksamheten mot ISO 9001. Det var dels 

trygghet, där ledningens syfte var att skapa en väl fungerande arbetsplats, med rutiner 

som samtliga på företaget känner till och kan luta sig emot. Dels värdeskapande, där 

ledningen syftade till att öka företagets framtida värde. Avsikten med värdeskapande 

var ett självspelande piano, vilket syftade till att vem som helst ska kunna styra 

företaget vid en framtida försäljning.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Tack vare att studien genomfördes med en kvalitativ metod har ett annat djup än 

tidigare forskning nåtts (Patton, 2002; Larsson, 1986; Andark och Brånn, 2016). Studien 

efterlämnar i huvudsak två bidrag. Ett av dessa är en strukturering av de motiv till 

certifiering mot ISO 9001 vilka tidigare forskning påvisat. Struktureringen gjordes i 

underkategorier, tre för interna motiv samt tre för externa motiv. De underkategorier för 

interna motiv vi skapat benämns: effektivitet (Zaramdini, 2007; Psomas et al., 2010; 

Magd & Curry, 2003), kvalitet (Tarí et al., 2012; Magd & Curry, 2003; Sharma, 2005; 

Souza-Poza et al., 2009) och intern kommunikation (Zaramdini, 2007; Ruck & Welch, 
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2012; Chiarini, 2016). De för externa motiv benämns: marknadsföringsaspekter 

(Sampaio et al., 2010; Zaramdini, 2007; Benner & Veloso, 2008, Buttle, 1997; Llopis & 

Tarí, 2003), krav (Brown et al., 1998; Santos et al., 2011; Poksinska et al., 2006; 

Zaramdini, 2007) och marknadsandelar (Zaramdini, 2007; Santos et al., 2011; Dr. 

Rastogi & Bharti, 2018; Sampaio et al., 2010; Tarí et al., 2012; Fonseca & Domingues, 

2017).  

 

Studiens andra bidrag är en expansion av ovan nämnda underkategorier. Utökningen 

medförde två nya underkategorier, trygghet och värdeskapande. Anledningen till 

expanderingen var att bakomliggande motiv vilka ej synliggjorts i tidigare forskning 

påträffades i våra empiriska data. Dessa kunde ej placeras i någon av de underkategorier 

vi framställt ur tidigare forskning. För att strukturera konstruerades trygghet och 

värdeskapande. Trygghet kategoriseras under interna motiv och syftar primärt till att 

underlätta hanteringen av problematiska situationer. Värdeskapande placeras under 

externa motiv och ämnar i huvudsak att öka ett företags marknadsvärde.    

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Genom denna studie har vi även kunnat ge ett praktiskt bidrag som riktar sig dels till 

ledningen i de företag som medverkar i denna studie, dels till ledningen i företag vilka i 

framtiden har för avsikt att kvalitetscertifiera sin verksamhet mot ISO 9001. Studien 

avser mindre företag, vilket gör att bidraget framförallt riktar sig till den målgruppen.  

 

Det praktiska bidraget hamnar i att studien synliggör de bakomliggande motiv som är 

centrala till att ledningen i mindre företag kvalitetscertifierar sin verksamhet. Både de 

medverkande och redan certifierade företagen, men även mindre företag som ännu ej är 

certifierade kan dra nytta av detta. Genom studien påvisar vi mindre företags 

bakomliggande motiv, vilka redan certifierade företag kan ta till sig och eftersträva för 

att ytterligare dra vinning av ISO 9001. Även ledningen i ej certifierade mindre företag 

kan bygga upp kunskap genom att utläsa andras bakomliggande motiv, vilka de i sin tur 

kan nyttja som grund. Det ges också en indikation på att certifieringen är kostsam och 

tidskrävande, vilket är bra att känna till innan de väljer att certifiera verksamheten. 

Ledningen i mindre företag kan då lättare värdera huruvida deras motiv överväger de 

negativa faktorer som en certifiering faktiskt har.  
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6.4 Förslag till vidare forskning  

Genom denna studie har vi utvecklat förståelsen för vilka bakomliggande motiv som 

finns för att ledningen i företag certifierar verksamheten mot ISO 9001. Det resultat 

som studien påvisar kan anses begränsat då den enbart innefattar tio mindre företag, 

vilket gör detta ämne intressant att forska vidare kring. Vidareforskningen skulle då 

kunna nyttja vår studie och modell som grund för att sedan synliggöra huruvida 

bakomliggande motiv hos andra företag avviker eller stämmer överens med resultatet 

från denna studie.  

 

Ytterligare förslag, och något som vi framförallt hade velat se är företags motiv till att 

fortsätta vara certifierade mot ISO 9001. Denna studie synliggör som nämnt de 

bakomliggande motiven, men då kostnaderna ständigt ökar för företag att vara 

certifierade bör det gå att finna motiv även till detta. En del företag kanske inte har fått 

ut det de ville med certifieringen, vilka motiv synliggör de då till att fortsätta vara 

certifierade?  

 

Vi har också ett tredje förslag till vidare forskning inom detta ämnesområde, vilket 

bygger på den tidigare forskningens stora problem med certifieringen, nämligen dess 

kostsamma och tidskrävande implementeringsprocess. Det skulle enligt oss vara 

intressant att studera hur företag upplever värdet av certifieringen på ett djupare plan. Vi 

har i våra kvalitativa intervjuer ställt frågor kring detta, där respondenterna fått besvara 

hur de bedömer nyttan certifieringen har gett gentemot den tid och de resurser som lagts 

ner. Även om vi enbart ställde en fråga kring det kunde vi synliggöra respondenternas 

delade meningar kring certifieringens eventuella nytta. Därav anser vi att det skulle vara 

av intresse att utveckla en kvalitativ studie, där djupgående frågor ställs kring den nytta 

som certifieringen faktiskt har gett kontra den tid och de resurser som lagts ner.  
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Svensson P (red.) : Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB.  

 

Feng, M., Terziovski, M. & Samson, D. (2007). Relationship of ISO 9001:2000 

quality system certification with operational and business performance: A survey in 

Australia and New Zealand‐based manufacturing and service companies. Journal of 

Manufacturing Technology Management, 19(1), (pp.) 22-37. 

 

Fonseca, L. & Domingues, J. P. (2017). ISO 9001:2015 Edition- Management, quality 

and value. International Journal for Quality Research, 11(1), (pp.) 149–158.   

 

Gilje, N. & Grimen, H. (2003). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: 

Daidalos.  

 

Gill, P., Stewart, K., Treasure, E. & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in 

qualitative research. British Dental Journal, 204(6), (pp.) 291-295. 

 

Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. I: N. 

K. Denzin & Y. S. Lincoln (red.). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, 

CA, US: Sage Publications, Inc, (pp.) 105-117. 



 

 63 

 

Halis, M. & Oztas, A. (2002). Quality cost analysis in ISO 9000 certified Turkish 

companies. Managerial Auditing Journal, 17(1), (pp.) 101–4. 

 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori (2:a 

uppl). Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Hartman, S.G. (1990). Handledning: liten handbok för den som arbetar med projekt, 

specialarbeten eller rapporter. Linköping: Universitetet.  

 

Hedin, A. & Martin, C. (2011). En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på 

intervju.  

 

Häversjö, T. (2000). The financial effects of ISO 9000 registration for Danish 

companies. Managerial Auditing Journal, 15(1/2), (pp.) 47-52.  

 

Ilkay, M. S. & Aslan, E. (2012), The effect of the ISO 9001 quality management system 

onthe performance of SMEs. International Journal of Quality & Reliability 

Management, 29(7), (pp.) 753-778. 

 

ISO. (2019). The main benefits of ISO standard. Hämtad: 2019-02-10 från: 

https://www.iso.org/benefits-of-standards.html  

 

ISO. (2019). ISO 9000 family – Quality management. Hämtad: 2019-02-12 från: 

https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html  

 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Johansson-Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Jones, R., Arndt, G. & Kustin, R. (1997). ISO 9000 among Australian companies: 

impact of time and reasons for seeking certification on perceptions of benefits received. 

International Journal of Quality & Reliability Management, 14(7), (pp.) 650-660. 

https://www.iso.org/benefits-of-standards.html
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html


 

 64 

 

King, N. (2004). Using interviews in qualitative research. London: Sage Publications.  

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3:e uppl.) 

Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi.  

 

Lee, K. & Palmer, E. (1999). An empirical examination of ISO 9000 registered 

companies in New Zealand. Total Quality Management, 10(6), (pp.) 887-899.   

 

Llopis, J. & Tarí, J. (2003). The importance of internal aspects in quality improvement. 

International Journal of Quality & Reliability Management, 20(3), (pp.) 304-24.  

 

Magd, H. & Curry, A. (2003). An empirical analysis of management attitudes towards 

ISO 9001:2000 in Egypt. The TQM Magazine, 15(6), (pp.) 381-90.  

 

Martínez-Costa, M. & Martínez-Lorente, A. (2003). Effects of ISO 9000 certification 

on firms’ performance: a vision from the market. TQM & Business Excellence, 14(10), 

(pp.) 1179-91.  

 

Melão, N. F. & Guia, S. M. (2015). Exploring the impacts of ISO 9001 on small- and 

medium-sized social service institutions: a multiple case study. Total Quality 

Management & Business Excellence, 26(3-4), (pp.) 312-326. 

 

Mo, J.P.T. & Chan, A.M.S. (1997). Strategy for the successful implementation of ISO 

9000 in small and medium manufactures. The TQM Magazine, 9(2), (pp.) 135-145.  

 

Mullins, L. J. (2008). Essentials of organisational behaviour. Harlow: Pearson 

Education Ltd. 

 

Murmura, F. & Bravi, L. (2017). Empirical evidence about ISO 9001 and ISO 9004 

in Italian companies. The TQM Journal, 29(5), (pp.) 650-665. 

 



 

 65 

Murmura, F., Casolani, N., Liberatore, L. & Vicentini, A. (2018). An empirical analysis 

of ISO 9001:2008 application in Italian services and manufacturing companies. Total 

Quality Management & Business Excellence, 29(7-8), (pp.) 786-797. 

 

Naser, K., Karbhari, Y. & Mokhtar, M. (2004). Impact of ISO 9000 registration on 

company performance. International Journal of Quality & Reliability Management, 

19(4), (pp.) 509-516.  

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand 

Oaks, CA: Sage.  

 

Persson, G. (2009). Så här använder du ISO 9001: en introduktion och praktiska råd. 

Stockholm: SIS Förlag AB.   

 

Poksinska, B., Eklund, J. & Dahlgaard, J-J. (2006). ISO 9001:2000 in small 

organisations: Lost opportunities, benefits and influencing factors. International 

Journal of Quality & Reliability Management, 23(5), (pp.) 490-512. 

 

Porter M.E. (2006). Creating Tomorrow’s Advantages. I: Hahn D., Taylor B. (red) 

Strategische Unternehmungsplanung — Strategische Unternehmungsführung. 

Springer, Berlin: Heidelberg. 

 

Psomas, E. L., Fotopoulos, C. V. & Kafetzopoulos, D. P. (2010). Critical factors for 

effective implementation of ISO 9001 in SME service companies. Managing Service 

Quality, 20(5), (pp.) 440-457. 

 

Psomas, E. L., Fotopoulos, C. V. & Kafetzopoulos, D. P. (2011). Core process 

management practices, quality tools and quality improvement in ISO 9001 certified 

manufacturing companies. Business Process Management Journal, 17(3), (pp.) 437-

46. 

 



 

 66 

Ragothaman, S. & Korte, L. (1999). The ISO 9000 international quality registration: an 

empirical analysis of implications for business firms. International Journal of Applied 

Quality Management, 2(1), (pp.) 59-73.  

 

Rastogi, N., & Bharti, M. (2018). An Introduction OF ISO 9000-9001Certification.  

 

Rubio-Andrada, L., Alonso-Almeida, M. D. M. & Rodríguez-Antón, J. M. 

(2011). Motivations and impacts in the firm and stakeholders of quality certification: 

Evidence from small- and medium-sized service enterprises, Total Quality Management 

& Business Excellence, 22(8), (pp.) 833-852. 

 

Ruck, K., & Welch, M. (2012). Valuing internal communication; management and 

employee perspectives. Public Relations Review, 38(2), (pp.) 294–302. 

 

Rusjan, B. & Alič, M. (2010). Capitalising on ISO 9001 benefits for strategic 

results. International Journal of Quality & Reliability Management, 27(7), (pp.) 756-

778. 

 

Sampaio, P., Saraiva, P. & Guimarães Rodrigues, A. (2009). ISO 9001 certification 

research: questions, answers and approaches, International Journal of Quality & 

Reliability Management, 26(1), (pp.) 38-58. 

 

Sampaio, P., Saraiva, P. & Guimarães Rodrigues, A. (2010). A classification model for 

prediction of certification motivations from the contents of ISO 9001 audit 

reports. Journal of Total Quality Management & Business Excellence, 21(12), (pp.) 

1279-1298. 

 

Santos, G., Mendes, F. & Barbosa, J. (2011) Certification and integration of 

management systems: the experience of Portuguese small and medium enterprises. 

Journal of Cleaner Production, 19(17-18), (pp.) 1965-1974. 

 

Sharma, D.S. (2005) The association between ISO 9000 certification and financial 

performance. The International Journal of Accounting, 40(2), (pp.) 151-172.  

 



 

 67 

SIS. (2019). ISO 9001 – Kvalitet. Hämtad 2019-02-26 från: https://www.sis.se/iso9001/  

 

Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M. (2009). Kunskapens former. Stockholm: Liber AB. 

 

Souza-Poza, A., Altinkilinc, M. & Searcy, C. (2009) Implementing a Functional ISO 

9001 Quality Management System in Small and Medium-Sized Enterprises. 

International Journal of Engineering (IJE), 3(3), (pp.) 220-228. 

 

Starke, F., Eunni, R.V. Fouto, N.M.M.D. & de Angelo, C.F. (2012). Impact of ISO 

9000 certification on firm performance: evidence from Brazil. Management Research 

Review, 35(10), (pp.) 974-997. 

 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur AB.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Försättsbrev 
 

Hej!  

 

Vi heter Casper Wessén och Daniel González och studerar företagsekonomi på 

Högskolan i Gävle. Vi är just nu inne på sista terminen och håller på att skriva vårt 

examensarbete, med avsikt att studera de bakomliggande motiven till att mindre företag 

kvalitetscertifierar sin verksamhet mot ISO 9001. Vi vill alltså grundläggande försöka 

klargöra dessa motiv och som vi har förstått det är er verksamhet certifierad mot ISO 

9001. Vi skulle därför vilja genomföra en intervju med er, då ert deltagande skulle vara 

av stor betydelse för oss och för att kunna genomföra studien.  

 

Vårt mål är att avgränsa studien till Gävle kommun, och genomföra ett antal intervjuer 

med företag här runtomkring. Svaren kommer givetvis att hanteras anonymt men vi 

skulle uppskatta möjligheten att få spela in intervjuerna för att ge en bättre bild av den 

information vi får från er.  

 

Om möjlighet till intervju finns vore det väldigt uppskattat, och vill ni se närmare på 

våra intervjufrågor innan intervjun kan dessa skickas ut i förväg.  

 

Tack för oss och med vänliga hälsningar,  

Casper Wessén och Daniel González 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Inledande frågor:  
 

Vad var det som gjorde att ni började fundera på att certifiera er organisation? 

 

Var det samma faktorer som sedan grundade genomförandet av certifieringen? 

 

- Om kundkrav/samarbetskrav: Behövdes certifikatet för att behålla dessa? 

(kunder, leverantörer, samarbetspartners) 

- Marknadsföringsaspekter: Förbättra företagets image genom att kunna visa upp 

certifikatet?  

- Om organisatorisk förbättring: Vad var avsikten att förbättra? (Produktkvalitet, 

produktionsprocesser, intern kommunikation) 

 

Implementeringsprocessen:  
 

Hur såg arbetet ut under implementeringen? 

 

Var både ledningsgrupp och övriga anställda involverade i implementeringsprocessen? 

• Hur arbetade ni i ledningsgruppen? 

• Hur arbetade övriga anställda (medarbetare)? 

 

Vilken kunskap fanns kring ISO 9001 innan certifiering? 

 

- Hur väl kände ni vilka kostnader en certifiering skulle föra med sig? 

- Hur väl kände ni till vilken tid som behövde avvaras för att genomföra 

certifieringen? 

 

Vad var er målsättning med certifieringen? 

- Behålla/öka antalet kunder, organisatorisk förbättring, marknadsföring, 

marknadsandelar? 
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Nackdelar:  
 

Vilka kostnader har implementeringen fört med sig? 

 

Hur mycket tid skulle du uppskatta lades ner på att implementera ISO 9001? 

 

- Ledningen 

- Medarbetare 

- På att öka förståelsen för alla inblandade i implementeringsprocessen 

 

Fördelar:  

 

Vad förväntade ni er att certifieringen skulle generera? 

 

Vilka specifika eller mätbara förbättringar förväntade ni att certifieringen skulle bidra 

med? 

• Inom organisationen (organisatorisk förbättring, produktkvalitet?) 

• Utom organisationen (kundnöjdhet, finansiella resultat, marknadsandelar?)  

 

 

Vilken nytta anser ni att certifieringen har gett nu i efterhand? 

 

Om ni skulle ställa den nytta certifieringen har gett er mot kostnad och tid för 

implementeringen, hur skulle ni bedöma värdet? 

 

 

Efter certifieringen:  
 

Vad har det faktiska resultatet blivit av certifieringen? 

 

Hur lång tid skulle ni uppskatta att det läggs ner varje år på uppföljning av 

certifieringen?  
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Figur 5 – Intervjuguide överblick. Egen konstruktion. 

 

Ovan återges de artiklar vilka inspirerade varje huvudkategori i studiens intervjuguide. 

Under samtliga återfinns huvud- samt underfrågor. Huvudfrågorna konstruerades med 

hjälp av egen kunskap, vilket har delgetts i metodkapitlet. Underfrågorna har inspirerats 

även de av artiklarna ovan. De artiklar vilka har placerats under respektive 

huvudkategori utgjorde därmed grund för dels kategorin i fråga, dels de underfrågor 

under den specifika huvudkategorin.    
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