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ABSTRACT
Titel: Att certifiera en elitfotbollsförening: fallgropar och framgångsfaktorer. En
fallstudie av Gefle IF FF
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi
Författare: Robert Carlsson
Handledare: Jonas Kågström
Datum: 2011 – Maj
Syfte: Efter årsskiftet 2010/2011 påbörjade fotbollsföreningen Gefle IF FF
implementeringen av ett kvalitetssystem för att stärka konkurrenskraften inom svensk
fotboll. Forskning gällande implementeringen av kvalitetssystem säger att
implementeringen får olika effektivitet beroende på hur processen genomförs. Syftet med
denna studie är att utifrån ett teoretiskt ramverk analysera certifieringsprocessen i Gefle
IF FF, och dess påverkande variabler i form av framgångsfaktorer och barriärer.
Metod: För att studera certifieringsprocessen i Gefle IF FF har en etnografisk metod
använts i kombination med kvalitativa intervjuer. Data har samlats in dels genom
fältanteckningar men även genom intervjuer med berörda personer i föreningen. Datan
har sedan jämförts med det teoretiska ramverket för att identifiera likheter och skillnader.
Resultat & slutsats: Undersökningen visar att trots att föreningen efterlever många
framgångsfaktorer, såsom korrekt attityd till systemet, kan bristen på resurser och
kvalitetssystemets utformning tillsammans utgöra ett stort hinder för
certifieringsprocessens resultat.
Förslag till fortsatt forskning: Författaren eftersöker en jämförelse mellan olika
föreningar och hur de har arbetat med certifieringsprocessen. På så sätt kan likheterna och
skillnaderna i arbetssättet identifieras, men också vilka framgångsfaktorer och barriärer
som påverkar de andra föreningarna.
Uppsatsens bidrag: Studien påvisar hur certifieringsprocessen med fördel kan utformas i
en fotbollsförening för bästa resultat, samt vilka framgångsfaktorer som är viktiga att ha i
åtanke och vilka barriärer som klubben måste överkomma. Genom att ta del av
undersökningen kan fotbollsföreningar få nödvändig kunskap om hur implementeringen
av kvalitetssystemet ska leda till just de kvalitetsförbättringar som eftersträvas.
Nyckelord: Barriärer, Certifieringsprocess, Framgångsfaktorer, Kvalitetssystem,
Kvalitetssäkring
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ABSTRACT
Title: Att certifiera en elitfotbollsförening: fallgropar och framgångsfaktorer. En
fallstudie av Gefle IF FF
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration
Author: Robert Carlsson
Supervisor: Jonas Kågström
Date: 2011 - May
Aim: The football club of Gefle IF FF started the implementation of a quality assurance
system in the turn of the year 2010/2011. The aim was to strengthen the competitiveness
of Swedish football in the world. Research claim that the effectiveness of the
implementation of the system, depends on how the process is performed. The aim of this
study is based on a theoretical framework analyze the certification process in Gefle IF
FF, and its affecting variables such as critical success factors and barriers.
Method: To fulfill the aim of this study, an ethnographic methodology has been
conducted in combination with qualitative interviews. The data has been collected
through field notes and also through interviews with relevant respondents in the club.
This has further been compared with the theoretical framework to identify similarities
and differences.

Result & Conclusions: This study reveals that despite that the studied club fulfills many
suggested success factors, such as a correct attitude towards the quality assurance system,
the lack of resources combined with the design of the system, can make up a huge barrier
for a successful implementation of the system.
Suggestions for future research: The author of this study seeks for a comparison
between other field studies regarding Swedish football clubs’ work with the quality
assurance system. Thereby similarities and differences can be identified, but also which
critical success factors and barriers that affects other clubs in their certification process.
Contribution of the thesis: This study contributes to how the certification process can
be conducted in a football club for best result, as well as which critical success factors
and barriers that the club needs to address in some way. By reading this thesis football
clubs can gain relevant knowledge of how the implementation of the quality assurance
system can lead to the improvements in quality that the organization seeks.
Key words: Barriers, Certification process, Critical success factors, Quality assurance
system, Quality improvement
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Svensk fotboll har under postmodern tid tampats för att vara konkurrenskraftiga, både på
klubblagsnivå men även landslagsnivå. De svenska klubblagens framgångar ute i Europa i
turneringar som UEFA Champions League (tidigare Europacupen för mästarlag), samt UEFA
Europa League (tidigare UEFA-cupen), har varit minst sagt blygsamma. Malmö FF nådde år
1979 en andraplats i Europacupen för mästarlag och bara en gång i historien har ett svenskt
lag stått högst upp på pallen i en av dessa turneringar vilket var IFK Göteborg i UEFA-cupen
år 1986/1987. Det svenska fotbollslandslaget har under samma tidsperiod som bäst tagit en
bronsmedalj i världsmästerskapet år 1994 men har sen dess inte nått hela vägen fram. Trots
det har svensk fotboll lyckats utveckla talanger som Henrik Larsson, Kim Källström, Johan
Elmander och framförallt Zlatan Ibrahimović, däremot har de svenska klubblagen haft svårt
att få spelarna att stanna i svensk klubblagsfotboll. Spelarna har tidigt i sina karriärer
försvunnit ut till klubblag i Europa där lönerna är högre och spelarna bättre. Det har bidragit
till att försämra de svenska klubblagens möjligheter ute i europeisk fotboll.

För att lösa denna problematik och därmed utveckla svensk fotboll på både nationell basis
samt klubblagsnivå är en aspekt att arbeta med ett kvalitetssystem inom klubbarna, som ett
syfte att förbättra utvecklingen av talanger. Denna typ certifieringsmodeller har utvecklats av
olika nationella fotbollsförbund syfte att kvalitetssäkra fotbollsverksamheten i landet. Detta
sätt att kvalitetssäkra är väl utbrett i Europa, där bland annat Holland har kommit långt i sitt
arbete med en certifieringsmodell (SEF A, 2010-09-10). Inom svensk elitfotboll har ett
kvalitetssystem däremot inte funnits tidigare. Under våren 2010 presenterade Svensk
Elitfotboll (SEF), vilket är elitfotbollsklubbarnas intresseorganisation, att de hade påbörjat ett
arbete med att utveckla en certifieringsmodell för ändamålet att göra svensk fotboll mer
konkurrenskraftig (SEF C, 2010-05-14). Denna modell färdigställdes under hösten 2010 och
det är första gången en certifieringsmodell introduceras i elitfotbollen för att kvalitetssäkra
utvecklingen av unga fotbollsspelare. Tanken med certifieringsmodellen är att den är ett
verktyg för att värdera arbetet med talangutveckling inom elitklubbarna. Modellen bidrar
därmed

till

en

tydlighet

hos

föreningarna

dels

internt,

men

också

gentemot

samverkanspartners, kommun, och föräldrar. Slutprodukten av det hela är att svensk fotboll
förhoppningsvis blir mer konkurrenskraftig i fotbollsvärlden (SEF B, 2010-05-14).
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Den 6:e februari 2011 sammankallade Gefle Idrottsförening (IF) Fotbollsförening (FF) till en
utbildningsdag för samtliga ledare, kanslipersonal och styrelse. Syftet med dagen var bland
annat revidering av föreningens policydokument. Under sammankomsten presenterade
föreningens Tipselitansvarig (se rubrik 1.5 för förklaring av Tipselit) att klubben skulle arbeta
utefter en certifieringsmodell som var framtagen av elitklubbarnas intresseorganisation
Svensk Elitfotboll (SEF). Det blev presenterat att certifieringsmodellen är ett utvecklat
kvalitetssystem som syftar till att kvalitetssäkra elitklubbarnas ungdomsverksamhet för att
stärka svensk fotboll internationellt. Under presentationen fick deltagarna veta att
kvalitetssystemet hade tagits fram genom att representanter för samtliga elitföreningar samlats
vid olika tillfällen under hösten 2010 och diskuterat vad detta verk av standards ska innehålla.
Genom dessa träffar har ett certifieringssystem utvecklats som samtliga elitklubbar ska arbeta
utifrån.

Personligen är jag inblandad i verksamheten genom att jag under fyra år har varit
ungdomstränare för olika pojklag, men inför denna säsong 2011 blev jag även utsedd till
utbildningsansvarig i föreningen. När arbetet med certifieringsmodellen i föreningen
presenterades för mig, tyckte jag att det skulle vara intressant att få ta del av hela
arbetsprocessen. Då författaren redan har en roll i föreningen blev jag tillfrågad att vara med i
en arbetsgrupp som skulle arbeta med detta i föreningen. På så sätt har jag haft möjligheten att
ta del av certifieringsprocessen från början, samt att jag har tillgång till information från de
personer som är mest inblandade och har störst ansvar för processen.

1.2 Problemformulering
Arbetet med kvalitetssystem är utbrett i alla olika slags organisationer, där de mest
förekommande kvalitetsstandarderna är ISO kvalitetsstandarder, utvecklade av Det
internationella standardiseringsorganet (ISO) (Gustafsson m.fl., 2001). Detta kvalitetssystem
har dock inte anpassats till utvecklingen av fotbollsspelare och därmed har olika länder
således tagit fram egna kvalitetssystem för att säkra kvaliteten i verksamheterna. Trots det att
arbetet med kvalitetssystem inom fotbollen är utbrett ute i Europa, finns det begränsad
forskning inom området. Däremot finns det extensiv forskning inom implementeringen av
ISO-kvalitetsstandarder.
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Martínez m.fl. (2000) menar att certifieringsprocessen får olika utformning i olika
organisationer, vilket innebär att det är tydligt att effektiviteten i arbetet också varierar. Det är
därför av stor vikt att studera implementeringsprocessen av kvalitetssystemet för att analysera
vilken roll olika aktörer spelar, samt vilka faktorer som främjar en framgångsrik
certifieringsprocess eller försvårar den (a.a.). Författarna bevisar i sin studie att
certifieringsprocessen är uppbyggd i olika faser samt att det finns olika faktorer som påverkar
implementeringen av kvalitetssystemet både positivt och negativt.

Min tanke är att en organisations certifieringsarbete, oberoende av specifik kvalitetsstandard,
torde kunna stöta på likartade frågeställningar som Martínez m.fl. (2000) tar upp i sin studie.
Detta innebär följaktligen att denna typ av forskning bör kunna överföras till
implementeringen av den certifieringsmodell som svenska elitfotbollsklubbar är igång med
under våren 2011. På så sätt borde det finnas faktorer som är av hjälpande art i föreningens
certifieringsarbete, och på samma sätt borde det finnas faktorer som utgör en barriär i
certifieringsprocessen. Hur certifieringsprocessen ser ut för elitklubben och vilka
framgångsfaktorer och barriärer den stöter på, är exakt vad denna studie ämnar undersöka.

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att utifrån ett teoretiskt ramverk som grundar sig på forskning
gällande implementeringen av kvalitetssystem, analysera certifieringsprocessen i Gefle IF FF.
Detta syfte uppfyller jag genom att jämföra vad forskning inom området förespråkar angående
certifieringsarbetet och därmed skapa en egenhändig analysmodell bestående av aktuella
påverkansfaktorer på certifieringsprocessen. Denna använder jag sedan för att analysera
resultaten av mina deltagande studier i Gefle IF FF:s certifieringsarbete.

Genom att ta del av processen, hur arbetet går till och hur det kommuniceras ut i föreningen
och jämföra det med teori kring kvalitetssäkringssystem, undersöker jag vilka eventuella
barriärer och framgångsfaktorer det finns i certifieringsarbetet, samt hur/om Gefle IF:s
certifieringsprocess skiljer sig från forskningen. Genom att identifiera framgångsfaktorerna
och barriärerna, är min förhoppning att denna studie kan hjälpa nya elitklubbar i deras arbete
med certifieringsmodellen.

1.4 Avgränsning
I denna rapport kommer jag att fokusera på att undersöka certifieringsprocessen i Gefle IF FF,
från det att arbetet med att uppfylla kvalitetssystemets standards inleds, till att SEF granskar
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föreningens ”ansökan” och aktiviteter och ger beslut om hur väl föreningen lever upp till
dessa. Det är således ett enskilt fall och inga jämförelser, mellan andra föreningar som arbetar
med en likartad process, kommer att göras. Under resans gång kommer jag att undersöka
vilka framgångsfaktorerna är för ett framgångsrikt certifieringsarbete, samt vilka barriärer
som finns. Jag ämnar undersöka processen, samt identifiera problem och framgångsfaktorer.
Detta gör jag genom att analysera vad som diskuteras på möten och i intervjuer. Det är således
själva processen i sig som styr hur jag analyserar informationen. Det är ingen undersökning
som ämnar jämföra innehållet i olika kvalitetssystem, utan en undersökning om hur en
organisation kan/bör arbeta för att uppfylla de krav som ställs i ett kvalitetssystem.

1.5 Definitioner
Nedan följer definitioner av begrepp som är relevanta att erhålla information om för denna
studie:


Som jag tidigare nämnt är Svensk Elitfotboll (SEF) en intresseorganisation för
fotbollsföreningarna i Allsvenskan (högsta divisionen) och Superettan (näst högsta
divisionen). Syftet med denna organisation är den ska verka för att utveckla svensk
fotboll på ett sportsligt, ekonomiskt, kommersiellt och administrativt plan (Svensk
Elitfotboll).



Tipselit är ett samarbetsprojekt mellan SEF, Elitserieföreningen Damfotboll samt
Svenska spel. Projektet avser att utveckla svensk elitfotboll genom en målmedveten
satsning på unga talanger. Projektet innebär att föreningarna som är anslutna till SEF
alternativt Elitserieföreningen Damfotboll erhåller ekonomiskt tränarbidrag för att
erbjuda sina talanger goda träningsförutsättningar (Tipselit)



Jag kommer att behandla följande begreppspar synonymt i texten:
- Förening – klubb – organisation
- Företag – organisation
- Arbetsgrupp – kommitté
- Kvalitetssystem – certifieringsmodell
- Barriärer – hinder
- Medarbetare – ledare – medlemmar



Då jag i texten refererar till kvalitetssystem kan det således härledas till ISOkvalitetssystemen samt det framtagna kvalitetssystemet av SEF. Begreppet kan även ha en
generell betydelse.
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2 Metod
2.1 Val av metod
2.1.1 Undersökningsdesign
I och med att jag ämnar studera certifieringsprocessen i Gefle IF FF blir fallstudien ett
naturligt val av undersökningsdesign, då betoningen i metoden ligger på en intensiv studie av
den specifika miljön eller frågeställningen (Rowley, 2002). Då processen sträcker sig över en
viss tidrymd kan det argumenteras för att undersökningsdesignen bör vara longitudinell, vilket
innebär att undersökningen genomförs över en viss tidshorisont, vilken sedan används för att
kartlägga förändringar (Bryman och Bell, 2005, s. 70). Studiens syfte är däremot inte att
kartlägga förändringar, utan processen i sig ska ses som ett unikt fall med ett longitudinellt
inslag. Jag intar således ett idiografiskt synsätt, vilket innebär att studien fokuserar på att
belysa unika drag för det speciella fallet (Bryman och Bell, 2005, s. 72).

2.1.2 Etnografi
En vanlig metod inom fallstudien är etnografi, eller deltagande observation som också är en
vanligt förekommande term. Enligt Bryman och Bell (2005, s. 335) förutsätter ett etnografiskt
tillvägagångssätt att forskaren har ett stort engagemang i en organisations vardagliga rutiner
och aktiviteter för att forma sig en bild och förståelse av organisationen. Forskaren behöver
således ägna en längre tid i organisationen för studien, för att kunna bilda sig en
tillfredsställande uppfattning om det som undersöks. Som tidigare fastställts ämnar studien att
undersöka föreningens certifieringsprocess, vilket innebär att jag måste ha en nära kontakt
med denna verksamhet för att jag ska kunna uppfatta processen ur föreningens synvinkel. Det
räcker således inte med intervjuer med de berörda personerna i processen då det ger en viss
distans till det som studeras. Därför är etnografi ett tillvägagångssätt för att få en närhet till det
som studeras (a.a.).

2.1.3 Urval
Jag har även utfört intervjuer med berörda personer i Gefle IF FF, vilket jag kommer att
diskutera mer senare, som har en direkt eller indirekt koppling till certifieringsarbetet. I och
med min position inom föreningen har jag inte haft några problem att få tillgång till den
information och de personer jag har behövt för studien. De personer som jag ville intervjua
var bland annat den som hade det övergripande ansvaret för certifieringsprocessen, vilket är
Thomas Andersson, som dels är assisterande tränare i A-laget, men också Tipselit-ansvarig
(och därmed ansvarig för processen). För att kunna få en uppfattning av den övergripande
14

ledningens syn på certifieringsprocessen ville jag även intervjua föreningens klubbdirektör,
Eva von Schéele-Frid. Von Schéele-Frid har det övergripande ansvaret för föreningen, men
inget ansvar för det sportsliga arbetet. Den person som har det största ansvaret för den
sportsliga verksamheten är Per Olsson, tränare för A-laget och föreningens Sportchef. En
intervju genomfördes även med honom.

Som etnograf är det viktigt att man säkerställer tillgång till information från olika perspektiv
för den aktuella frågeställningen (Bryman och Bell, 2005, s. 349). Med detta urval har jag
täckt det spektra av individer som har störst inflytande över certifieringsarbetet i föreningen,
utöver de övriga personer som ingår i arbetsgruppen. Jag har valt att utesluta intervjuer med
dessa personer eftersom jag inte anser att det är nödvändigt för studien. Visserligen kan man
argumentera för att det skulle ge ett bredare perspektiv över certifieringsprocessen, men i och
med att syftet i huvudsak är att observera processen, har det inte varit nödvändigt. De övriga
deltagarna i arbetsgruppen har inte heller haft någon påverkan på processen, utan har enbart
deltagit i aktiviteter gällande innehållet. Därför anser jag att de tillfällen då arbetsgruppen har
träffats har varit tillräckliga för att erhålla en bra bild utifrån den aktuella frågeställningen.

Jag har även haft kontinuerlig kontakt med Andersson gällande hans arbete med
certifieringsmodellen, eftersom jag inte har haft möjlighet att observera hans arbete. Jag har
därför bett honom att vidarebefordra all mailkontakt som har skett mellan honom och övriga
deltagare i arbetsgruppen för att kunna skapa mig en bättre insikt i processen, vilket han också
har gjort.

2.2 Genomförande
För att svara till studiens syfte har jag valt fallstudien som undersökningsdesign och etnografi
som metod. Jag har observerat och deltagit i Gefle IF FF:s certifieringsprocess och fokuserat
på de direkta aktiviteter som kan kopplas till implementeringen av kvalitetssystemet.
Forskningsmetoden påbörjades då det tillkännagavs på föreningens utbildningsdag den 6
februari 2011, vilket jag därefter tog del av de formella samspel som ägde rum angående
certifieringsmodellen fram till dess att föreningen granskades av SEF den 14 april 2011. I
kapitel 4 (s. 47) ges en mer utförlig beskrivning över föreningens certifieringsprocess och hur
jag som deltagande observatör har interagerat i processen.
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Som problemformuleringen beskriver ämnar denna studie att svara på vilka barriärer och
framgångsfaktorer som kan tänkas påverka Gefle IF FF:s certifieringsprocess, samt hur
processen ser ut över tid. Frågeställning uppkom efter att certifieringsarbetet presenterades
under utbildningsdagen, vilket innebär att frågeställningen är ett resultat av den studerade
verkligheten. Jag har således inte utgått från en samling teoretiska modeller för att sedan
härleda hypoteser och därefter testat dem på det studerade fallet, vilket kallas för deduktiv
forskningsmetodik (Bryman och Bell, 2005, s. 23). Istället har jag i grunden ett induktivt
angreppssätt i studien vilket innebär att teorin är ett resultat av forskningsinsatsen. Detta är
också en vanligt förekommande forskningsansats i fallstudier som är av kvalitativ art som
denna (Bryman och Bell, 2005, s. 73). Eftersom jag vill identifiera barriärer och
framgångsfaktorer i arbetet med ett kvalitetssystem har jag följaktligen observerat och frågat
berörda personer för att få en bild över vilka faktorer som påverkar just denna organisation.
Denna data har därefter ställts i relation till vad forskning inom området säger. Bryman och
Bell (a.a., s. 25) fastslår däremot att både deduktionen och induktionen uppvisar drag av den
andra strategin, vilket innebär att strategin kan ses som ett växelspel mellan deduktion och
induktion, vilket kallas för en iterativ strategi. Detta innebär vid ett induktivt angreppssätt att
forskaren, efter att ha samlat in data och gjort en teoretisk reflektion över denna, behövt samla
ytterligare information från det observerade fallet. Detta stämmer väl in på denna studies
genomförande eftersom jag sökte teoretisk information om ämnet så fort som studiens
frågeställning dök upp. Eftersom jag ”slängdes in” i certifieringsprocessen omedelbart har jag
därför haft en växelverkan med att samla in teoretisk information och utföra observationer av
certifieringsprocessen. Forskningsinsatsen ska istället därför ses som en induktiv tendens
istället för strategi (Bryman och Bell, 2005, s. 25).

Den teoretiska informationen har jag erhållit från vetenskapliga artiklar inom ämnet.
Insamlingen har skett via databaser som Emerald, men även via Google Scholar. Som
problemformuleringen fastslår fokuserar den extensiva forskningen på ISO kvalitetssystem,
däremot har jag använt sökord såsom; certification process, quality system, barriers, critical
sucess factors. Dessa sökord har använts för att identifiera vad forskningen anslår om själva
certifieringsprocessen.

Jag

har

således

inte

styrt

den

teoretiska

sökningen

till

kvalitetssystemen utvecklade av ISO, utan sökorden har snarare lett mig till forskning inom
detta område. Jag har även sökt efter forskning inom kvalitetsarbete specifikt för
fotbollsklubbar, dock utan resultat. Min förhoppning var att kunna hitta forskning gällande
holländska klubbars certifieringsprocess, eftersom de har arbetat med denna typ av
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certifieringsmodell under en längre period än vad svenska elitklubbar har. Tyvärr har jag inte
hittat något resultat som är av vikt för denna studie.

Som etnograf förväntas forskaren att observera en organisations vardagliga rutiner och
aktiviteter för att kunna skapa sig en tillfredsställande bild av det som undersöks (Bryman och
Bell, 2005, s. 335). Jag har inte haft möjlighet att följa föreningen och dess ansvarige för
certifieringsarbetet i hans dagliga arbete, på grund av min situation som student. Det innebär
att de observationer jag har gjort har varit på formella möten och konkreta
kommunikationskanaler som via mail. För att skapa mig en större förståelse för den studerade
föreningen och dess certifieringsprocess, har detta föranlett att jag har behövt utföra intervjuer
med personer i föreningen som är direkt eller indirekt inblandade i processen. Fördelen med
detta är att intervjuerna kan fånga upp information som forskaren via enbart observationer inte
kunnat erhålla, exempelvis vad personerna i föreningen tycker om certifieringsarbetet. Detta
tillvägagångssätt kallas triangulering (Rowley, 2002) där forskaren samlar information från
olika källor.

Intervjuerna med respondenterna som valdes ut (se rubrik 2.1.3) genomfördes så tidigt som
möjligt i certifieringsprocessen, för att jag således skulle kunna bilda mig en uppfattning om
certifieringsprocessen så fort som möjligt. Intervjuerna genomfördes på föreningens kansli
med de berörda respondenterna. Syftet med intervjuerna var att få respondenterna att ge sin
syn på certifieringsprocessen och därför använde jag en semi-strukturerad intervju (Bryman
och Bell, 2005, s. 363). Orsaken till detta intervjuval är jag utifrån studiens frågeställning
visste vad jag var ute efter, vilket innebär att jag utvecklade vissa frågeteman. Frågetemana
behandlade således aspekter som respondenternas syn på certifieringsmodellen, vilka positiva
effekter den kan tänkas ha, vilka svårigheter som finns arbetet, om certifieringsmodellen har
påverkat föreningen i dess dagliga arbetet och så vidare. Innan intervjuerna började berättade
jag också syftet med intervjun för respondenten. Jag vill få respondenterna att ge sin syn på
certifieringsarbetet, vilket innebar att respondenten skulle få stor frihet att utforma svaren på
sitt sätt. Intervjuprocessen var flexibel och ibland ställde jag följdfrågor på respondenternas
uttalanden som jag ansåg var relevanta att diskuteras mer på djupet. De frågeteman jag
använde finns i dess fullständiga form i Bilaga 3 (s. 87).

Intervjuerna spelades in på band för att sedan transkriberas på dator. Tillvägagångssättet är
nödvändigt för att kunna göra en detaljerad analys av intervjun, för att forskaren behöver
17

fånga respondentens svar i egna ordalag (Bryman och Bell, 2005, s. 370). I och med att jag
spelade in samtalen kunde jag följaktligen koncentrera mig på att lyssna aktivt och vara
lyhörd för respondentens åsikter, och därmed följa upp dessa på bästa sätt. Då jag agerade
som etnograf i de formella möten som skedde i och med certifieringsprocessen spelade jag
även in dessa samtal. Efter varje möte har jag gjort fältanteckningar i en slags dagbok för att
skriva ner mina intryck av mötet så snart som möjligt, för att kunna bilda mig en större
uppfattning över hela certifieringsprocessen.

Jag har analyserat den data som erhållits via intervjuerna och mötena genom som tidigare
nämnts transkribera samtalen. De inspelade samtalen har inte transkriberats i dess helhet,
eftersom

diskussionerna

på

sammankomsterna

till

största

del

inte

har

med

certifieringsprocessen i sig att göra. Analysen har skett utifrån studiens frågeställningar men
också utifrån de teoretiska resultaten inom området. Eftersom forskningsstrategin har varit en
iterativ process, innebär detta således att jag har undersökt teori allt eftersom jag har utfört
intervjuer och deltagit vid möten. På så sätt har jag kunnat analysera den erhållna datan dels
efter teorin, men också utefter respondenterna åsikter.

2.3 Problem och överväganden
Inom företagsekonomisk forskning finns det en motsättning bland forskare huruvida kriterier
som validitet och reliabilitet kan användas för att bedöma kvalitativa studier, redogör Bryman
och Bell (2005). Då kvantitativa metoder genomförs är dessa två kriterier viktiga för att bilda
sig en uppfattning om studiens kvalitet. Använder sig forskaren av en kvalitativ metod anser
vissa forskare inom området att dessa kriterier kan tonas ned (a.a.). Enligt ovanstående
författare är mätning inte det främsta intresset vid kvalitativa tillvägagångssätt och därför blir
inte validitet av någon speciell betydelse. Detta betyder således inte att den kvalitativa
ansatsen behöver uppfylla vissa kriterier för att ha en hög kvalitet. Lincoln och Guba
förespråkar enligt Bryman och Bell (2005, s. 306) istället alternativa beskrivningar av
begreppen reliabilitet och validitet för bedömningen av en kvalitativ studie. Dessa begrepp är
trovärdighet och äkthet, vilka jag kommer att använda för att beskriva denna studies
trovärdighet. Anledningen till att jag väljer denna beskrivning är dels för att jag instämmer att
det inte är själva mätningen i sig som är det viktiga i denna studie, men också för att
innebörden av begreppen inte skiljer sig åt egentligen (Bryman och Bell, 2005, s. 306). Jag
anser att innebörden av reliabilitet och validitet är viktiga faktorer och jag har haft dessa i
åtanke då jag har utformat studien, och inte vad begreppen definieras som.
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Enligt Lincoln och Guba (i Bryman och Bell, 2005, s. 309) består trovärdigheten i fyra
delkriterier:


Tillförlitlighet,



Överförbarhet,



Pålitlighet,



Konfirmering (bekräftelse).

För att öka denna studies tillförlitlighet har jag både använt mig av respondentvalidering samt
triangulering. Detta innebär att jag dels har låtit respondenterna bekräfta och/eller dementera
innehållet, men jag har också blandat forskningsmetoder (etnografi samt intervjuer) för att
säkerställa att den insamlade datan är korrekt uppfattad. Jag har haft en förhållandevis lång
närvaro i det studerade fallet och det ökar även sannolikheten för att det finns en
överenskommelse mellan begrepp och observationer (Bryman och Bell, 2005, s. 306) För att
svara till överförbarhet som kriterium har jag försökt att ge så fylliga beskrivningar av den
sociala miljön som möjligt.

Pålitligheten i studien påverkas av huruvida forskaren har ett granskande synsätt eller inte på
den studerade verkligheten. I en etnografisk undersökning kan detta vara svårt att uppnå,
speciellt då etnografen är deltagande observatör i en bekant miljö som i mitt fall. Dels
föreligger det en risk att etnografen förlorar insikten om sin status som forskare och syftet
med undersökningen, eftersom att forskaren blir en del av de studerades vardag. Dessutom är
det extra viktigt att forskaren har en hög grad av självkännedom och medvetenhet (Bryman
och Bell, 2005, s. 344). Då jag har en naturlig inblandning i den organisation jag har studerat,
föreligger det självklart en risk att jag inte ser verkligheten utifrån ett objektivt synsätt, vilket
även omfattar kriteriet konfirmering. I grund och botten anser jag dock att det är i princip
omöjligt att vara helt objektiv, däremot har jag under studiens period varit noga med att inte
blanda mig i certifieringsprocessen vilket kan påverka studiens resultat. Jag har därför inte
deltagit i beslut angående certifieringsprocessen, utan bara deltagit i diskussioner kring
innehållet som jag förväntas i min roll som utbildningsansvarig. Jag har således haft en hög
medvetenhet om studiens syfte och inte tappat min roll som forskare.

Yin (2009) menar att kritik som riktas mot fallstudier är då författaren inte använder sig av
triangulering som Rowley (2002) betonar, samt att forskaren samlar in information genom
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subjektiva bedömningar. Som tidigare påpekats använder jag mig av triangulering och jag har
försökt att förhålla mig så objektivt som möjligt till den studerade verkligheten. Det är därför
viktigt enligt Yin (2009) att beskriva händelseförloppet på ett tydligt och detaljerat vis, för att
komma undan att felaktig information skapas. Genom inspelningarna under studien som
sedan transkriberades, samt att jag noterade processens delar i en form av dagbok, har jag
försökt minimera risken för luckor i studien.

Rowley (2002) menar att det är viktigt att fallstudien bidrar till teorin genom analytisk
generalisering. Detta innebär att varje fall som studeras ses som ett experiment där ju fler
fallstudier som replikerar likartade fenomen, ger en kraftigare teoretisk generalisering.
Däremot diskuterar Bryman och Bell (2005) huruvida en fallstudie kan bidra till teoretisk
generalisering överhuvudtaget. Eftersom varje fall är unikt, kan just de resultaten från studien
inte erhållas i en annan undersökning. Författarna menar att fallstudien följaktligen inte ska
ses som ett urval från vilka teoretisk bildning kan utvecklas, utan istället som en av flera
tänkbara representationer av den studerade miljön (Bryman och Bell, 2005, s. 344). Rowley
(2002) anser att flera fallstudier är att föredra framför en enskild fallstudie, på grund av detta.
Den enskilda fallstudien är dock lämplig då fallet är unikt på något sätt. Fallstudien är ett
unikt fall och således en unik social verklighet, vilket innebär att just detta fall inte går att
uppleva en gång till. Däremot bidrar det till att etablera en förståelse för certifieringsprocessen
implikationer i en organisation. Därför är jag av uppfattningen att man utifrån detta fall kan
dra en viss grad av teoretisk generaliserbarhet.
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3 Teori
3.1 Teoretiskt ramverk
Utvecklingen av kvalitetsstandards kan spåras tillbaka till industrialismens efterdyningar, där
många producerande företag kämpade med att tillverka varor av hög kvalitet. Under första
och andra världskriget upplevde vapentillverkningen i Storbritannien problem då många
granater sprängdes under själva tillverkningsprocessen. För att förhindra dessa händelser
började fabrikerna att använda sig av inspektörer som skulle övervaka produktionsprocessen.
Användningen av kvalitetssystem blev under 1970-talet alltmer utbrett då många offentliga
och privata organisationer introducerade sina egna kvalitetssystem, med syftet att stärka en
produkts trovärdighet. Den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) kom fram till
att det fanns ett behov av ett unisont kvalitetssystem som många företag runt om i världen
kunde använda sig av, vilket ledde till att deras första standard för kvalitetsarbete etablerades
år 1979. Detta kvalitetssystem har följts av många fler ISO-standarder inom området där ISO
9000 med dess subsystem som exempelvis ISO 9001 och ISO 9002, som idag är de mest
använda och igenkända kvalitetssystemen i världen (ISO, 2011).

Som teoretiskt ramverk för denna rapport ligger studier om implementeringsarbetet av
kvalitetssystem generellt och ISO 9000 kvalitetssystemserier i synnerhet. Detta beror på att
den mest extensiva forskningen om certifieringsprocessen av ett kvalitetssystem behandlar
ISO 9000-serien. Den första komponenten (av två) i det teoretiska ramverket i vilket denna
studie utgår ifrån, är hur processen ser ut över tid och vilka eventuella delprocesser som ingår.
Då denna studie undersöker certifieringsprocessen i Gefle IF FF, från beslut att genomföra
implementeringsarbetet till granskningen från certifieringsorganet, är denna komponent en
förutsättning för att kunna analysera den granskade organisationens process. Flera studier har
undersökt certifieringsprocessens olika faser och hur långvariga de brukar/bör vara (Wilson,
1996; Martínez m.fl., 2000; Motwani, Kumar och Cheng, 1996; Crowe, Noble och
Machimada, 1998). Dessa studier har delat upp certifieringsprocessen i olika många faser, där
Wilson och även Motwani m.fl. beskriver processen i åtta steg, medan Crowe, Noble och
Machimada har delat upp den i nio steg. Martínez m.fl. redogör istället för fem olika faser i
certifieringsprocessen. Hur de olika författarna definierar de olika faserna visas i tabell 1
nedan.
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Martínez m.fl. (2000)

Motwani m.fl. (1996)

Wilson (1996)

Crowe m.fl. (1998)

1. Diagnos

1. Medvetandefasen

1. Utredning

1. Beslut och åtagande

2. Planering

2. Beslut och åtagande

2. Beslut att genomföra

2. Bildande av

3. Dokumentering

3. Förberedelse

certifiering

områdesgrupper

4. Implementering

4. Förberedelse av

3. Analys av

3. Implementeringsplan

5. Certifiering

kvalitetsmanual

tillkortakommanden

och träning

5. Utvärdering innan

4. Implementeringsplan

4. Dokumentering

granskning

5. Dokumentering

5. Val av

6. Initial granskning

6. Implementeringsaktiviteter

granskningsorgan

7. Uppföljning och

7. Uppföljning och egen

6. Intern granskning

slutlig utvärdering

granskning

7. Intern uppföljning

8. Certifiering

8. Certifiering

8. Utvärdering av organ
9. Certifiering

Tabell 1: olika studiers definition av certifieringsprocessens faser

Som teoretisk ram för denna studie har jag valt att använda mig av Martínez m.fl. modell.
Anledningen till det är först och främst att jag anser att den är mest lämpad att använda sig av
på organisationen som jag observerar, då modellen är mer flexibel än övriga i och med att den
har färre faser som inbegriper vida begrepp. En annan anledning är att författarna har utgått
från ISO-standarden gällande processen och dess olika faser och dessutom empiriskt testat
denna på olika företag. Wilsons (1996) modell utgår också ifrån ISO-standarden och är testad
på flera olika företag. Det som däremot skiljer dessa nyss nämnda modeller åt, i min mening,
är att Martínez m.fls. modell har en teoretisk utgångspunkt medan Wilson har en mer praktisk
synvinkel på certifieringsprocessen. Då det teoretiska ramverk som jag presenterar först och
främst har en teoretisk utgångspunkt, är således Martínez m.fl. modell mer lämplig. Jag
kommer även använda mig av Wilsons arbete med utgångspunkt ur det teoretiska ramverket,
eftersom den innehåller en utförlig beskrivning av certifieringsprocessen. Den första
komponenten i ramverket är således Martínez m.fl. beskrivning av certifieringsprocessen som
visas i modell 1 nedan. Vad som kännetecknar de olika faserna redovisas senare i studien.
1 Certifieringsprocessens faser

Diagnos

Planering

Dokumentering

Implementering

Certifiering

Figur 1: Första komponenten i studiens teoretiska modell, med utgångspunkt i Martínez m.fl. (2000)
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Då bland annat syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som kan påverka
elitföreningen i certifieringsprocessen har jag undersökt vad forskning inom området säger.
Vad forskningen inom området påvisar är att i en organisations certifieringsprocess finns det
både externa och interna faktorer som påverkar. Dessa faktorer kan vara av hjälpande karaktär
och bidra till en framgångsrik certifieringsprocess. Här benämns faktorerna vid olika namn
såsom kritiska framgångsfaktorer, processunderlättare etcetera, men i denna text kommer de
att behandlas likartat. De olika faktorerna kan även utgöra ett hinder eller en barriär i
kvalitetssäkringsarbetet och därför påverka organisationen negativt i dess strävan att erhålla
ett kvalitetscertifikat. Framgångsfaktorerna och barriärerna kan således både vara av extern
och intern karaktär (se exempelvis: Psomas. Fotopoulos och Kafetzopoulos, 2010; Zeng, Tian
och Tam, 2007; Martínez m.fl., 2000; Poksinska, Eklund och Dahlgaard, 2006; Gustafsson
m.fl., 2001; Lin och Yang, 2008; Singels, Ruel och Water, 2001; Feng, Terziovski, och
Samson, 2008; Briscoe, Fawcett och Todd, 2005; Martínez m.fl., 2000).

Med utgångspunkt i dessa faktorer kan vi utvidga det teoretiska ramverket, där vi först har
processen över tid och dess olika faser, till att innehålla externa och interna faktorer som
påverkar processen. Faktorerna presenteras i modellen som pilar, med antingen grön eller röd
färg. Då framgångsfaktorerna eller processunderlättarna har en positiv påverkan på
organisationens certifieringsprocess benämns dessa faktorer som gröna pilar, medan
barriärerna, som har en negativ påverkan på processen, betecknas som röda pilar. I ramverket
kommer det inte att göras en uppdelning eller avgränsning till vilken/vilka faktorer som
påverkar organisationen i certifieringsprocessens olika faser. Detta beror på att forskningen i
de flesta fall inte påvisar ett sådant sammanhang, samt för att de olika faktorerna har en
påverkan över processen som helhet. Vart pilarna de facto pekar i modellen behöver läsaren
således inte lägga någon vikt vid. Senare i detta teorikapitel kommer jag redogöra vad de
olika pilarna är för slags faktorer. De externa och interna faktorerna är den andra
komponenten i det teoretiska ramverket och utgör tillsammans med hur processen ser ut över
tid och vilka faser den generellt innehåller, följaktligen den fullständiga teoretiska modellen
som ligger till grund för denna studie. Denna modell presenteras nedan i figur 2.
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2 Certifieringsprocessen och påverkansfaktorer

Externa faktorer

Diagnos

Planering

Dokumentering

Implementering

Certifiering

Interna faktorer
Figur 2: studiens teoretiska ramverk. Egen modell efter bearbetning av Martínez m.fl. (2000).

3.2 Certifieringsprocessen
Nedan beskrivs vad som vanligtvis ingår och som författarna betonar i de olika faserna av
certifieringsprocessen. Utgångspunkten är Martínez m.fls. (2000) indelning av processen,
medan innehållet i faserna mestadels kommer att beskrivas av Wilson (1996).

3.2.1 Diagnos
Denna fas inleds med att organisationen tar ett beslut om att genomföra certifieringsprocessen
och även fastställer varför önskan finns och vad som är drivkrafterna bakom. En kvalitetschef,
som ska fungera som koordinator gällande certifieringsarbetet, utses. Organisationen bör
sedan utvärdera sin position i förhållande till de krav som kvalitetssystemet ställer och besluta
hur pass omfattande processen ska vara. Aktiviteter som ingår är att utvärdera hur
kvalitetssystemet påverkar verksamheten, hur den befintliga dokumentationen ser ut och
utvärdera hur organisationen ska analysera tillkortakommanden. Detta ligger till grund för den
omfattande gapanalys som bör utföras, där organisationens verksamhet i detalj jämförs med
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kvalitetssystemets standards. Utvärderingen ligger sedan till grund för hur organisationen tar
fram implementeringsplanen. Genom att fastställa inom vilka områden kompletterande
insatser behövs för att uppfylla kraven (Wilson, 1996). Enligt Martínez m.fl. (2000) är den
genomsnittliga längden på diagnosfasen ungefär två månader.

3.2.2 Planering
Nästa steg i certifieringsprocessen är planering för implementering av kvalitetssystemet.
Denna fas framgång är beroende av gapanalysens detaljeringsgrad. Planen tas fram för att lösa
tillkortakommanden i relation till kvalitetssystemet som identifierats i gapanalysen. Planen
bör täcka samtliga identifierade brister och omvandla dessa till handlingar som
förhoppningsvis leder till att kraven efterlevs. Planen bör utformas med utgångspunkt i hur
processen ser ut över tid, att samtliga handlingar för att hantera bristerna planläggs, att
systematiska granskningar utförs under processen samt att medarbetarna som är involverade
förblir så genom hela processen. Övriga faktorer som kan ingå i planeringen är vilken
eventuell utbildning som behöver genomföras och vilka förberedelser som bör vidtas för en
framgångsrik granskning (Wilson, 1996). Den genomsnittliga längden för denna fas hävdar
Martínez m.fl. (2000) är cirka två månader.

3.2.3 Dokumentering
Dokumenteringsfasen

innehåller

kvalitetspolicy

kvalitetsmanual

och

aktiviteter
samt

som

att

dokumentera

dokumentera

organisationens

kvalitetsprocedurer

och

arbetsbeskrivningar. Kvalitetspolicyn fastställer organisationens position och hur den planerar
för att hantera kraven från systemet. Kvalitetsmanualen initierar utläggningen av policyn och
redovisar i detalj hur organisationen kommer att arbeta för att uppnå certifikatet. Manualen är
ofta en nyckel till framgång då externa aktörer, såsom kunder och certifieringsorgan, används
i deras utvärdering om arbetet som beskrivs i dokumentet har möjlighet att leva upp till
kvalitetssystemets standards. Manualen bör därför innehålla syfte, struktur, innehåll,
utvecklingsplan samt fastställa problem och hur kvaliteten i verksamheten kontrolleras
(1996). Dokumenteringsfasens medelsnittliga längd i organisationen är ungefär sex månader
(Martínez m.fl., 2000).

3.2.4 Implementering
Efter att organisationen har dokumenterat sin manual med vilka processer och aktiviteter som
bedrivs och hur medarbetarna arbetar med dessa, är nästa steg att utveckla de stödområden
som krävs vid implementeringen av kvalitetssystemet. Typiska stödområden som bör
utvecklas enligt Wilson (1996) är:
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att underhålla medarbetarnas medvetenhet om kvalitetssystemet,



att anpassa organisationens ledningsfilosofi så att den passar med den nya miljön som
kvalitetssystemet innebär,



att bedriva specifik utbildning gällande de nya arbetsmetoderna som medföljer
systemet,



att hantera övergångsperioden mellan organisationens nuvarande kvalitetssystem (om
sådant existerar) och implementeringen av det nya,



att etablera en förståelse hos medarbetarna vad de olika ansvarsområdena till det nya
kvalitetssystemet är.

Efter att stödområdena har utvecklats och även implementeras, behöver organisationen
kontrollera och underhålla samtliga processer och aktiviteter som har påverkats av det nya
systemet för att identifiera områden som kan utvecklas ytterligare innan certifieringsorganet
kommer och granskar verksamheten. Denna fas brukar vanligtvis sträcka sig över tio
månader, enligt Martínez m.fl. (2000).

3.2.5 Certifiering
Den sista fasen i processen är följaktligen att bli granskad av certifieringsorganet och se om
organisationen lever upp till de standards och riktlinjer som kvalitetssystemet innehåller.
Innan granskningsorganet besöker organisationen bör verksamheten utföra sin egen
granskning inofficiellt, för att själva undersöka om den lever upp till kraven. För att denna typ
av granskning ska bli så objektiv som möjligt bör medarbetarna närmast de berörda
processerna utföra granskningen. Organisationen kan också ta hjälp av externa konsulter. Då
detta är en delprocess i den sammantagna certifieringsprocessen och en del av kraven som
kvalitetssystemen ofta ställer, fyller den inofficiella granskningen syftet att organisationen får
en uppfattning om hur den officiella granskningen ska gå till (Wilson, 1996).

Slutligen efter att organisationen upplever att den är redo för granskning, kontaktas
certifieringsorganet.

Under

granskningen

presenterar

utsedda

representanter

från

organisationen hur de arbetar utefter kvalitetssystemet medan certifieringsorganet granskar de
olika processerna. Då granskningen är slut får organisationen ett besked om de lever upp till
standarderna och därmed erhåller ett certifikat, eller om det finns områden som måste
förbättras. I detta fall är det upp till ledningen att identifiera problemkärnorna och vidta
åtgärder för att sedan kontakta organet där granskning sker på nytt (Wilson, 1996). Från det
att organisationen själv utför den inofficiella granskningen till att certifieringsorganet
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genomför den officiella granskningen, brukar tidsintervallet vara en månad (Martínez m.fl.,
2000). Skulle organisationen däremot behöva utföra fler åtgärder för att erhålla certifikatet
kan denna delprocess ta cirka sex månader innan certifikatet erhålls, om överhuvudtaget
(Wilson, 1996).

3.3 Interna faktorer
Vi har nu certifieringsprocessen kan se ut över tid och vad som ingår i de olika faserna. Nästa
steg är att undersöka vilka faktorer som påverkar organisationen i dess certifieringsprocess,
där de interna faktorerna presenteras nedan. Först kommer jag att redogöra för de olika
framgångsfaktorerna, därefter potentiella barriärer.

3.3.1 Framgångsfaktorer
Ledningens stöd, engagemang och kunskap
En av de mest förekommande framgångsfaktorerna som nämns inom forskningen är
ledningens stöd och engagemang för certifieringsprocessen i den egna organisationen
(Psomas. Fotopoulos och Kafetzopoulos, 2010; Lin och Yang, 2008; Cheng, Andrew och
Moore, 2007; Poksinska, Eklund och Dahlgaard, 2006; Awan och Bhatti, 2003; Biazzo och
Bernardi, 2003; Martínez m.fl., 2000; Gustafsson m.fl., 2001; Wilson, 1996). Bland annat
Martínez m.fl. (2000) ser denna aspekt som den absolut viktigaste för en framgångsrik
certifieringsprocess. Cheng, Andrew och Moore (2007) poängterar att ledningen bör se till att
organisationen får tid och resurser för att kunna implementera utvecklingsarbetet, samt att
ledningen behöver ha ett realistiskt synsätt på den tid som läggs ned av medarbetarna och
vilka krav på förändring kvalitetssystemet ställer på medarbetarna. Ledningen ska se till att
finnas till hands för medarbetarna och ständigt uppmuntra dem och ge beröm och belöningar
för det utförda arbetet. Awan och Bhatti (2003) understryker att denna hållning bör vara av
långsiktig karaktär och långsiktigheten ska således genomsyra ledningens engagemang i form
av tid, resurser och personlig involvering.

Ledningen måste också signalera betydelsen av kvalitetssystemet för medarbetarna så att de i
sin tur är villiga att lägga ner energi på utvecklingsarbetet bland de andra arbetsuppgifterna
(Poksinska, Eklund och Dahlgaard, 2006). Lin och Yang (2008) fastställer i sin studie att
organisationer där ledningen visar fullt engagemang och stöd för certifieringsprocessen leder
till att;


medarbetarna får energi och inspiration till deltagande i processen,
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medarbetarna med större sannolikhet är noggranna i kvalitetsplaneringen som främjar
framgångsrik implementering av kvalitetssystemet,



medarbetarnas strävan till ständig förbättring och prestationerna på den operationella
nivån i organisationen ökar.

Inte nog med att ledningen behöver visa sitt stöd och engagemang för kvalitetssystemet, de
behöver också inneha kunskaper i hur implementeringsarbetet ska gå till och vad som således
krävs för att implementeringen ska bli framgångsrik (Cheng, Moore och Andrew, 2007). Då
implementeringen inte bara berör olika delar av organisationen, är det viktigt att individerna i
ledningen har kunskap om hur implementeringen av kvalitetssystemet påverkar samtliga
aspekter i organisationen.

Ledningens attityd till kvalitetssystemet
En annan faktor som är starkt kopplad till ledningens stöd och engagemang för
certifieringsarbetet, är ledningens generella attityd och motivation till kvalitetssystemet och
dess genomförande i organisationen (Psomas. Fotopoulos och Kafetzopoulos, 2010; Lin och
Yang, 2008; Terziovski och Power, 2007; Boiral och Roy, 2007; Cheng, Andrew och Moore,
2007; Boiral och Roy, 2007; Biazzo och Bernardi, 2003; Gustafsson m.fl., 2001). Enligt
Psomas, Fotopoulos och Kafetzopoulos (2010), Boiral och Roy (2007), Biazzo och Bernardi,
(2003) samt Pokesinska, Dahlgaard och Antoni (2002) finns det olika motiv till att
organisationer genomgår en kvalitetscertifiering. Exempelvis kan certifieringsarbetet vara
externt eller internt driven, där externa påtryckningar kan vara från kunder, konkurrenter eller
påtryckningar och krav från olika myndigheter. Interna drivkrafter kan vara att förbättra
organisationens processer, förbättra kvaliteten i organisationens erbjudanden, förbättra
produktiviteten och/eller effektiviteten med mera (Psomas. Fotopoulos och Kafetzopoulos,
2010). Enligt författarna är det av vikt att ledningens drivkraft till certifieringsarbetet är av
intern karaktär för att processen ska bli framgångsrik. Ledningens fokus bör vara att forma
kulturen i hela organisationen till att vara kvalitetsinriktad.

Gustafsson m.fl. (2001) hävdar att den generella attityden gentemot certifieringssystemet är
den absolut viktigaste faktorn för att certifieringsprocessen ska bli lyckosam i verksamheten.
Orsaken till det är att denna faktor kontrollerar andra parametrar, som i sin tur påverkar hur
organisationen upplever implementeringen av kvalitetssystemet; från ledningens engagemang
till hur systemet byggs upp. Författarna beskriver skillnaden i attityd hos olika verksamheter i
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att vissa organisationer noterar ”att” de behöver ett kvalitetssystem medan andra
organisationer har kommit fram till ”varför” de behöver ett kvalitetssystem och ”vad” de
behöver av systemet i sig. De organisationer som har noterat att de behöver ett kvalitetssystem
har en tendens att utföra ett projekt som så snabbt som möjligt ger dem ett kvalitetscertifikat,
medan organisationerna i den andra kategorin ser certifieringsprocessen som ett medel för att
uppnå andra syften. Dessa organisationer är också mer nöjda med certifieringsarbetet och dess
resultat än organisationerna som har en inkorrekt attityd till kvalitetssystemet (a.a.).
Organisationens medlemmar behöver därför verkligen förstå varför certifieringsarbetet
genomförs och vilka fördelar som de och organisationen som helhet kommer att erhålla från
processen (Cheng, Andrew och Moore, 2007). Ledningen måste således förstå att
implementeringen av kvalitetssystemet och dess effektivitet är beroende av att ledningen har
ett tydligt fokus och mål med andra aspekter i organisationen, såsom motivation,
organisationskultur, mänskliga resurser, resurser etcetera. Utan denna medvetenhet kommer
organisationen inte fullt ut dra nytta av de fördelar som kvalitetssystemet ger (Psomas.
Fotopoulos och Kafetzopoulos, 2010).

Gustafsons m.fl. (2001) resultat uppvisar även Terziovski och Power (2007) som utvecklar
resonemanget genom att påvisa att de organisationer som har en proaktiv attityd gentemot
kvalitetssystemet, kommer att erhålla större fördelar av certifieringsprocessen. Även Lin och
Yang (2008) påpekar detta faktum och det är därför betydelsefullt om ledningen formulerar en
vision som ger energi till medarbetarna att sträva efter kontinuerlig förbättring i alla aspekter i
organisationen.

Etablerandet av en kvalitetskultur
En

ytterligare

framgångsfaktor

i

organisationens

certifieringsprocess

är

befintligheten/etablerandet av en kvalitetskultur (Psomas, Fotopoulos och Kafetzopoulos,
2010; Feng, Terziovski, och Samson, 2008; Terziovski och Power, 2007; Poksinska,
Dahlgaard och Antoni, 2002; Quazi och Padibjo, 1998). Den största orsaken till detta är att
kvalitetskulturen bidrar till att organisationens resultat förbättras, framförallt i små till
medelstora organisationer (Terziovski och Power 2007). Dessutom minimerar en
kvalitetskultur risken för problem inom organisationen beträffande kvalitetssystemet,
eftersom medlemmarna drivs av en intern motivation (snarare än externa påtryckningar som
tidigare nämnts) för certifieringsarbetet (Boiral och Roy, 2007).
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Enligt Terziovski och Power (2007) har tidigare forskning poängterat att det behöver finnas
en befintlig kvalitetskultur i organisationen för att implementeringen av ett kvalitetssystem
ska bli framgångsrik. I deras studie belyser författarna att så inte behöver vara fallet, utan att
kvalitetssystemet i sig kan främja etablerandet av en kvalitetskultur. Det är ledningens
motivation till kvalitetssystemet som avgör vad som kommer först.

Rätt förutsättningar
Att rätt intentioner finns hos organisationens ledning gällande certifieringsarbetet är inte
tillräckligt, så länge medlemmarna inte har rätt förutsättningar för att implementera
kvalitetssystemet. Ledningen behöver därför se till att rätt förutsättningar gällande finansiella
resurser, tid och dokumentation finns så att samtliga medlemmar i organisationen kan utföra
implementeringsarbetet med god kvalitet (Psomas, Fotopoulos och Kafetzopoulos, 2010).

Lin och Jang (2008) betonar vikten av att ge och skapa tidsutrymme för att kunna analysera
kvalitetssystemet och därefter göra en noggrann plan för implementeringen. Ledningen
behöver tillhandahålla tid för medlemmarna i organisationen för att planera och forma
kvalitetssystemet utefter verksamhetens unika egenskaper, samt tid för att medarbetarna ska
hinna inse vikten av kvalitetssystemet och vilket syfte det fyller i organisationen.

Medarbetarnas engagemang
Att det enbart är ledningen som behöver visa engagemang för certifieringsprocessen i
organisationen är inte nog, utan samma engagemang krävs följaktligen av medarbetarna för
att implementeringen ska bli framgångsrik (Psomas, Fotopoulos och Kafetzopoulos, 2010;
Lin och Yang, 2008; Cheng, Andrew och Moore, 2007; Poksinska, Eklund och Dahlgaard,
2006; Poksinska, Dahlgaard och Antoni, 2002; Gustafsson m.fl., 2001; Martínez m.fl., 2000).

Kvalitetssystemet utgår ifrån alla processer inom organisationen som leder fram till att en
produkt/tjänst produceras och erbjuds till kunderna. Genom alla processer är samtliga av
organisationens medlemmar delaktiga och därför är det enkelt att konstatera att utan
medarbetarnas inblandning kan inte processerna hanteras (Poksinska, Eklund och Dahlgaard,
2006). Lin och Yang (2008) anser dessutom att ett naturligt inslag i verksamheten är
medarbetarna bryr sig om kvaliteten i sitt arbete, vilket medför att de ständigt anstränger sig
för att förbättra den. För att medarbetarna ska känna sig engagerade och motiverade till
förbättringar, är det återigen upp till ledningen att se till att medarbetarna har de verktyg och
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får det erkännande som de behöver. Ledningen behöver vidare se till att medarbetarna förstår
betydelsen av kvalitetssystemet och beskriva hur de vill att medarbetarna ska uppträda ur
kvalitetssynpunkt, samt ta bort medarbetarnas rädsla för förändring, för att på så sätt
underlätta och uppmuntra medarbetarnas frivilliga implementering av kvalitetssystemet (a.a.).

Gustafsson m.fl. (2001) påpekar att det är särskilt viktigt med medarbetarnas engagemang i
certifieringsprocessen i små och medelstora företag. Detta beror på att i organisationer med få
medarbetare blir var och ens persons bidrag extra viktigt för att nå en hög kvalitetsnivå. Ofta
har denna typ av organisationer en fördel av att vara små gällande medarbetarnas engagemang
eftersom kommunikationskanalerna är mer informella, medarbetarna har spontana
diskussioner om problem och förändringar, möten kan anordnas enklare och snabbare
etcetera. Detta innebär att medarbetarna erhåller information i ett tidigt stadium i processen,
vilket i sin tur påverkar deras engagemang och strävan efter hög kvalitet (a.a.).

Utbildning
Utbildning av samtliga aktörer i organisationen är en faktor som är starkt kopplad till
medarbetarnas och ledningens engagemang i certifieringsprocessen, och som därför ses som
en starkt bidragande framgångsfaktor i implementeringen (Psomas, Fotopoulos och
Kafetzopoulos, 2010; Feng, Terzioviski och Samson, 2008; Magd, 2006; Poksinska, Eklund
och Dahlgaard, 2006; Bhuiyan och Alam, 2005; Awan och Bhatti, 2003; Biazzo och Bernardi,
2003; Gustafsson m.fl., 2001).

Att alla aktörer i organisationen behöver utbildas i kvalitetssystemet nämndes ovan, men först
och främst krävs det att ledningen utbildas eftersom den är ansvarig för hur
certifieringsprocessen genomförs i organisationen (Awan och Bhatti, 2003). Det är av yttersta
vikt att ledningen är kunnig i hur implementeringen ska utformas på bästa sätt. Har den inte
denna kunskap, måste personerna i ledningen utbildas i hur de ska implementera deras
strategier i praktiken på ett effektivt sätt, givet dagens komplexa och dynamiska omgivningar
(Cheng, Moore och Andrew, 2007). Utbildning av ledningen innefattar enligt Awan och
Bhatti (2003):


en utförlig utbildning i kvalitetssystemet och på så sätt hur organisationen ska hantera
kvalitetssystemet,



utbildning i hur ledningen ska hantera kritiska situationer, koordinering med konsulter,
samverkan med andra medarbetare,
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utbildning i övervakning och kontrollaktiviteter, samt dokumentationstekniker.

Denna kunskap ska ledningen sedan förmedla till övriga medarbetare, undantaget då
organisationen tar hjälp av en konsult som hjälper organisationen med certifieringsarbetet
(a.a.). Psomas, Fotopoulos och Kafetzopoulos (2010) anser att organisationen behöver sträva
efter att utveckla en välutbildad arbetsstyrka som är engagerade i kvalitetsprocesserna i
organisationen och är delaktiga i beslut angående kvalitetsproblem. Det är därför av vikt att
medarbetarna förstår kvalitetssystemet, vad som krävs av dem, samt vilka fördelar
organisationen kan erhålla, för att implementeringen av kvalitetssystemet ska bli så effektiv
som möjligt (Bhuiyan och Alam, 2005).

Enligt Gustafsson m.fl. är det viktigt att utbildningen startar tidigt i certifieringsprocessen,
eftersom det leder till att organisationens medlemmar har en hög nivå av medvetenhet om
kvalitet och motivation att använda kvalitetssystemet i fråga. Dessutom, genom att börja
utbildningen i tid, kan medarbetarna verkligen förstå innebörden av kvalitetssystemet, hur de
ska använda sig av det i organisationen (a.a.) samt lära sig nya färdigheter för att kunna
hantera förändringarna (Cheng, Andrew och Moore, 2007). Det är viktigt att intervallet
mellan utbildning och praktik inte är för långt, eftersom det sannolikt leder till att
medarbetarna glömmer vad de har lärt sig (a.a.). Utbildningen bör därför enligt Feng,
Terziovski och Samson (2008) vara en del av långsiktig strategi, som genomsyras av
organisationens kvalitetsfilosofi.

Även om utbildningsprocessen blir långdragen, leder detta till att medarbetarna blir mer
motiverade att implementera kvalitetssystemet i organisationen (Gustafsson m.fl., 2001). Då
medlemmarna

utbildas,

tar

del

av

informationsmöten

och

är

delaktiga

i

implementeringsarbetet, ökar således engagemanget för kvalitetssystemet (Poksinska, Eklund
och Dahlgaard, 2006). Orsaken till detta är enligt författarna att medarbetarna initialt har en
tendens att se kvalitetssystemet som ett verktyg för att kontrollera och disciplinera dem. Det
leder till ett starkt motstånd till förändringen. Detta motstånd mattas dock ut, eftersom
utbildningen ökar sannolikheten att medarbetarnas rädsla för förändring försvinner (Magd,
2006).
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Kvalitetschef
Utnämningen eller förekomsten av kvalitetschef som är ansvarig för certifieringsprocessen ses
även

som

en

framgångsfaktor

i

certifieringsprocessen

(Psomas,

Fotopoulos

och

Kafetzopoulos, 2010; Cheng, Andrew och Moore, 2007; Poksinska, Eklund och Dahlgaard,
2006). Organisationer som har varit framgångsrika i implementeringen av kvalitetssystemet
lägger stor vikt vid att ha en hängiven och kunnig kvalitetschef som fungerar som en
drivkraft, ett bollplank och underlättare i det dagliga arbetet med kvalitetssystemet
(Poksinska, Eklund och Dahlgaard, 2006). Det är enligt författarna avgörande för
certifieringsarbetet att ha denna person som driver processen framåt och är öppen för nya
idéer, samt som är villig att implementera dem. Personen fyller funktioner som
tillhandahållande av utbildning och träning, att vara en medlare och coach då det uppstår
problem, att reda ut missuppfattningar gällande kvalitetssystemets utformning och krav, samt
att initiera och koordinera certifieringsarbetet (a.a.).

Diagnos
När väl beslut har fattats att genomföra certifieringsprocessen pekar studier på vikten av att
utvärdera vad införandet av kvalitetssystemet förväntas få för konsekvenser i organisationen
(Psomas, Fotopoulos och Kafetzopoulos, 2010; Feng, Terziovski och Samson, 2008; Cheng,
Andrew och Moore, 2007; Magd, 2006). Som tidigare nämnts är det av stor vikt att ledningen
utvärderar organisationens finansiella resurser, tid och befintligt pappersarbete för att se vad
som krävs av organisationen för implementeringsarbetet. Både Wilson (1996) och Magd
(2006) anser att en betydande aspekt inom detta område är att genomföra en gapanalys, där
organisationerna jämför sina nuvarande egenskaper och förmågor gentemot de krav som
kvalitetssystemet ställer. På så sätt kan organisationen identifiera inom vilka områden som det
finns ett gap mellan vad som behöver uppnås enligt kvalitetssystemet och organisationens
kapacitet samt förmåga till (a.a.).

Ytterligare en betydelsefull åtgärd i utvärderingen är att kartlägga var motstånd till förändring
kan tänkas uppstå i organisationen (Cheng, Andrew och Moore, 2007). Eftersom ledning och
medarbetare har olika bilder av verkligheten samt skilda organisatoriska krafter som styr
deras beteenden och interaktioner, är det positivt att diagnostisera inom vilka områden dessa
dynamiker finns och kan vara ett problem. På så sätt skapar organisationen en plattform för
förändring, där en ny kontext kan skapas för att förhindra ett potentiellt motstånd till
certifieringsarbetet. Feng, Terziovski och Samson (2008) poängterar även att det i
33

diagnosfasen

är

betydelsefullt

att

identifiera

organisationens

filosofi

angående

kvalitetsaspekter. Detta bör organisationens planering grunda sig på, vilket jag redovisar
under följande rubrik.

Planering
En ytterligare påverkan hur pass framgångsrik certifieringsprocessen blir är organisationens
planering av implementeringsarbetet (Lee, To och Yu, 2009; Lin och Yang, 2008; Feng,
Terziovski och Samson, 2008; Cheng, Andrew och Moore, 2007; Magd, 2006; Briscoe,
Fawcett och Todd, 2005; Gustafsson, m.fl., 2001).

Innan organisationen implementerar kvalitetssystemet och genomför de förändringar det
medför

i

verksamhetens

berörda

processer,

bör

ledningen

integrera

och

länka

kvalitetssystemet till organisationens vision, målsättningar och strategi (Cheng, Andrew och
Moore, 2007). Strategin som tas fram behöver anpassas efter kvalitetssystemet, och ändå vara
i linje med den redan befintliga strategin som organisationen har. Detta tillvägagångssätt har
större sannolikhet att ge konkurrensfördelar och högkvalitativa prestationer, enligt Lee, To
och Yu (2009). Baserat på utvärderingen av organisationens interna och externa omgivningar,
har organisationen mycket att vinna på om denna metod ligger till grund för den strategiska
planeringen (a.a.). En annan viktig aspekt i planeringen för certifieringsarbetet är att
organisationen har en målsättning för när implementeringen av kvalitetssystemet ska vara
färdigt. Målsättningen ligger därmed till grund för certifieringsarbetet och vad processen ska
leda till (Gustafsson m.fl., 2001).

Feng, Terziovski och Samson (2008) hävdar att planeringen måste integreras med en bredare
kvalitetsfilosofi i organisationen tillsammans med ett rejält åtagande av organisationens
resurser, för att implementeringen ska bli så effektiv och framgångsrik som möjligt.
Framgångarna som kan genereras genom implementeringen av kvalitetssystemet, blir enligt
författarna större och mer genomslagskraftiga om certifieringsarbetet planeras noggrant med
utgångspunkt i organisationens kvalitetsfilosofi, utbildning av medarbetarna samt utvärdering
och åtgärder i alla nivåer i organisationen. Framförallt är utbildning av medarbetarna en viktig
aspekt som ledningen behöver planera noggrant för. Lin och Yang (2008) menar att planerna
behöver utarbetas utifrån två aspekter; planer för individerna samt planer för de olika teamen.
Inom varje område behöver detaljerade planer tas fram så att organisationens planerade
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strategi kan uppnås. Planerna bidrar till att det individuella arbetet främjar lagarbete och
följaktligen organisationens övergripliga strategi, men också till att följa, uppmuntra och
belöna medarbetarnas arbete vilket gör medarbetarna engagerade i certifieringsarbetet.
Eftersom organisationerna generellt inte erhåller några fördelar av implementeringen av
kvalitetssystemet initialt, är det därför viktigt att all utbildning gällande de nya kraven som
kvalitetssystemet ställer är en del av organisationens långsiktiga strategi (Feng, Terziovski
och Samson, 2008), som Cheng, Andrew och Moore (2007) också poängterar.

Med diagnostiseringen som grund för planeringen, där potentiellt motstånd och hinder till
förändring, samt vad som driver dem har kartlagts och identifierats, kan ledningen planera för
de aktiviteter som berör alla i organisationen, vilka målsättningarna är med dessa samt vilka
lösningar som planeras på de hinder som har identifierats (Cheng, Andrew och Moore, 2007).

Dokumentering
Poksinska, Eklund och Dahlgaard (2006) och Gustafsson m.fl. (2001) diskuterar även vikten
av att ha tillfredsställande dokumentation som stöd i certifieringsprocessen. Som tidigare
nämnts behöver organisationen utvärdera sin befintliga dokumentation, innan det tas ett beslut
om vilka dokument och manualer som ska tas fram som stöd för implementeringsarbetet
(Psomas, Fotopoulos och Kafetzopoulos, 2010). Biazzo och Bernandi (2003) poängterar
vikten av att medarbetarna får tid och möjlighet att utvärdera manualerna och dokumenten för
att de ska fungera som ett stöd, genom att diskutera hur dessa kan förbättras eller vilka som
inte fyller sitt syfte (a.a.). Syftet med dokumenteringen är alltså att vara ett stöd men även en
grund för förändring och förbättring, snarare än att ge direktiv (Poksinska, Eklund och
Dahlgaard, 2006).

Precis som förespråkas angående organisationens planering för certifieringsarbetet, bör inte
dokumenteringen följa kvalitetssystemets standard, utan anpassas efter verksamhetens
specifika processer och aktiviteter (Gustafsson m.fl., 2001). Dessutom bör en strävan vara att
medarbetarna är delaktiga i dokumenteringens struktur och utformning. Detta för att få dem
engagerade i arbetet med kvalitetssystemet samt att förankra dokumenten genom alla nivåer i
organisationen. Författarna belyser att de företag som har utformat manualer utefter dessa
premisser använder dem som ett stöd i det dagliga arbetet med gott resultat (a.a.). Eventuell
ny dokumenteringen bör endast ske efter noggranna tester och utvärdering gällande alla
aspekter som är kopplade till processen. Vidare bör medarbetarna uppmuntras att förbättra
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processerna i organisationen, med utgångspunkt i dokumenten (Poksinska, Eklund och
Dahlgaard, 2006).

3.3.2 Barriärer
Vi har nu gått igenom vilka framgångsfaktorer för certifieringsarbetet som finns internt inom
en organisation. Som jag har påvisat tidigare finns det även hinder i certifieringsprocessen
som en organisation kan stöta på. Dessa redovisas nedan.
Brist på ledningens stöd och engagemang
Ett hinder för en framgångsrik certifieringsprocess är en brist på ledningens stöd och
engagemang för implementeringen av kvalitetssystemet (Sampaio, Saraiva och Rodrigues,
2009; Lin och Yang, 2008; Cheng, Andrew och Moore, 2007; Poksinska, Eklund och
Dahlgaard, 2006; Bhuiyan och Alam, 2005; Poksinska, Dahlgaard och Antoni, 2002;
Martínez m.fl., 2000).

Om ledningen inte visar sitt stöd och engagemang och inte indikerar att arbetet för
certifieringsprocessen är viktigt till medarbetarna, stagnerar certifieringsprocessen. Detta
beror på att medarbetarna uppfattar kvalitetssystemet som oviktig, på grund av ledningens
inställning. Detta innebär att de prioriterar deras ordinarie arbetsuppgifter framför arbetet med
kvalitetssystemet (Poksinska, Eklund och Dahlgaard, 2006). Vid brist på stöd och
engagemang

från

ledningens

sida

kommer

även

intresset

för

kvalitetssystemets

implementering i organisationen, kommer även intresset att falna allt eftersom (Cheng,
Andrew och Moore, 2007). Poksinska, Dahlgaard och Antoni (2002) betonar dessutom att
certifieringsarbetet inte kommer att erhålla tillräcklig trovärdighet i medarbetarnas ögon utan
ledningens stöd och engagemang. Detta kan stärka medarbetarnas motstånd till förändring,
vilken kommer att bli svår att komma över.

Inkorrekt inställning till kvalitetssystemet
Som jag nämnde angående interna framgångsfaktorer för certifieringsarbetet, är inställningen
och attityden till kvalitetssystemet en viktig förutsättning för ett positivt resultat. På ett likartat
sätt visar också forskning inom området att när organisationer har en inkorrekt inställning till
kvalitetssystemets introduktion, kan detta vara ett hinder för att uppnå kvalitetsförbättringar
och ett certifieringsintyg (Boiral och Roy, 2007; Poksinska, Eklund och Dahlgaard, 2006;
Cheng, Andrew och Moore, 2007; Zeng, Tian och Tam, 2007; Gustafsson m.fl., 2001).
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Gustafsson m.fl. (2001) resonerar, som tidigare nämnts, att ledningen måste ha rätt attityd till
kvalitetssystemet, de behöver inte bara inse ”att” kvalitetssystemet behövs utan de behöver
också veta ”varför” och ”vad” deras behov av systemet är. Då organisationer enbart fastställer
”att” de behöver kvalitetssystemet, skapas inte en större förståelse för vad implementeringen
ska leda till, utan implementeringen blir en målsättning i sig. Därmed saknas det en valid
målsättning med certifieringsprocessen. På det sättet menar författarna att de positiva
effekterna av kvalitetssystemet inte kan erhållas, eftersom det inte leder till en förändrad
uppfattning om kvaliteten i verksamheten (a.a.).

Zeng, Tian och Tam (2007) anser att organisationer som har kortsiktiga målsättningar med
certifieringsprocessen (vanligtvis att enbart erhålla ett certifikat), samt har en övertro på
kvalitetssystemets utformning och effekter på verksamheten, är de organisationer som stöter
på störst problem i certifieringsprocessen. Dessa två faktorer är ofta sammanhängande då
ledningen inte har förstått syftet med att erhålla ett certifikat utan istället bara följer andra
organisationers fotspår i att implementera kvalitetssystemet.

Brist på resurser
En vanligt förekommande barriär för organisationers certifieringsarbete som omnämns i
forskningen är bristen på resurser, gällande personal, tid och pengar (Sampaio, Saraiva och
Rodrigues, 2009; Feng, Terziovski och Samson, 2008; Cheng, Andrew och Moore, 2007;
Bhuiyan och Alam, 2005; Awan och Bhatti, 2003; Gustafsson m.fl., 2001; Quazi och Padibjo,
1998). Framförallt för mindre företag kan tillgången, eller bristen, på resurser i form av
personal och tid vara det största hindret för att uppnå certifiering, menar Gustafsson m.fl.
(2001) samt Bhuiyan och Alam (2005). Ofta underskattas behovet av dessa resurser och
organisationerna upplever då certifieringsprocessen som oerhört dyr. Ett vanligt
förekommande exempel, enligt författarna, är att då vissa medarbetare får större ansvar för
certifieringsarbetet, blir deras vanliga arbetsuppgifter lidande. Detta påverkar följaktligen
organisationen som helhet negativt, vilket i längden är ett hinder för en framgångsrik
certifiering (Gustafsson m.fl., 2001).

En annan orsak till att mindre organisationer stöter på problem gällande resurser i
certifieringsarbetet, är enligt Feng, Terziovski och Samson (2008) att mindre organisationer
initialt satsar mindre resurser på själva processen. Anledningen till detta menar författarna
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ligger i att mindre organisationer sällan lägger stor vikt vid att ha en strategisk plan, vilket
påverkar hur mycket resurser som investeras i certifieringsprocessen (a.a.).

Motstånd till förändring
Som nämnts tidigare är medarbetarnas engagemang och acceptans för förändringsarbetet en
viktig faktor för certifieringsprocessen. På motsatt sätt är det ett hinder om medarbetarna
motsätter sig förändringen (Cheng, Andrew och Moore, 2007; Bhuiyan och Alam, 2005;
Awan och Bhatti, 2003; Martínez m.fl., 2000). Lyckas inte organisationen förmedla och skapa
en förståelse hos medarbetarna om kvalitetssystemet, vem som har ägandeskapet till
förändringsarbetet och på vilket sätt de ska vara delaktiga, så sjunker medarbetarnas
engagemang till certifieringsprocessen. Detta beroende på att medarbetarna i ett sådant fall
känner sig osäkra över vad förändringen kommer att innebära. Därmed uppstår en stor risk att
detta blir en barriär som är oerhört svårt att komma över, vilket kan ha en fundamental
påverkan på certifieringsprocessens framgång (Cheng, Andrew och Moore, 2007).

Brist på utbildning och kunskap
Då organisationen påbörjar processen med implementeringen av kvalitetssystemet kommer
den dagliga verksamheten att påverkas. Medarbetarna behöver således ha kunskap om hur
kvalitetssystemet påverkar organisationens processer och aktiviteter för att implementeringen
ska bidra till kvalitetsförbättringar. Flera studier påpekar däremot medarbetarnas brist på
utbildning och kunskap om kvalitetssystemet och dess effekter (Cheng, Andrew och Moore,
2007; Poksinska, Eklund och Dahlgaard, 2006; Bhuiyan och Alam, 2005; Gustafsson m.fl.,
2001; Quazi och Padibjo, 1998).

Poksinska, Eklund och Dahlgaard (2006) hävdar att många problem som uppstår vid
certifieringsprocessen kan kopplas till att medarbetarna brister i sin kunskap om
kvalitetssystemets krav och har liten förståelse om nyttan med det. Då ledningen inte lägger
stor vikt vid att informera och utbilda medarbetarna angående detta, uppstår sannolikt
frustration

och

besvikelse,

vilket

följaktligen

förhindrar

kvalitetsförbättringar

i

organisationen. Utbildning är framförallt viktigt i mindre organisationer eftersom det är
svårare att hitta kompetent personal inom alla områden som berörs av kvalitetssystemet
(Gustafsson m.fl.¸ 2001). Därför är detta något som behöver betonas från ledningens sida om
certifieringsprocessen ska bli framgångsrik (Cheng, Andrew och Moore, 2007).
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Planeringen och tidsaspekten
Ett ytterligare hinder på vägen mot att erhålla ett certifikat och förbättra kvalitetsprocesserna i
organisationen är svårigheter med planeringen för certifieringsarbetet och tidsaspekten
kopplat till processen (Lin och Jang, 2008; Fawcett och Todd, 2005; Gustafsson m.fl., 2001).
Lin och Jang (2008) betonar vikten av planeringen för kvalitetsförbättringarna kopplat till
kvalitetssystemet måste få ta tid och att organisationer i många fall hoppar direkt från plan till
handling. Vad organisationerna i dessa fall inte har insett är att kvalitetsplanering tar tid och
att förändringarna således inte kan ske omedelbart. Detta faktum poängterar även Fawcett och
Todd (2005) som hävdar att det inte går att rusa in i implementeringen, eftersom det inte finns
en snabb lösning på hög kvalitet. Där organisationer är skyndsamma med att implementera
kvalitetssystemet minskar chansen att erhålla de fördelar systemet erbjuder, framförallt i de
tidigare faserna av certifieringsprocessen. Gustafsson m.fl. (2001) betonar däremot vikten av
att implementera systemet med kraft och under en relativt kort period. Anledningen är att om
organisationer tillåter certifieringsprocessen och planeringen för implementeringen ske under
för lång tid, kommer processen att stagnera, då arbetet har en tendens att utföras då det finns
tid över. Eftersom det är högst ovanligt att det finns tid över i någon organisation, kommer
processen således blir oerhört långdragen (a.a.).

Dokumentering
Då kvalitetssystemets utformning kräver att organisationen dokumenterar sina processer och
aktiviteter, har vi tidigare sett att dokumenteringen kan vara en framgångsfaktor för
certifieringsarbetet. Däremot påpekar även studier att dokumenteringen kan vara ett lika stort
hinder, om den utförs på fel sätt (Poksinska, Eklund och Dahlgaard, 2006; Awan och Bhatti,
2003; Gustafsson m.fl., 2001).

I många fall får dokumenteringen alltför stort fokus och därmed en olämplig standardisering
av verksamheten (Poksinska, Eklund och Dahlgaard, 2006). Enligt författarna ligger inte
problemet i dokumenteringen och standardiseringen i sig själv, utan att organisationen
missuppfattar deras funktion. Det uppfattas som ett medel för att kontrollera och begränsa
medarbetarna, vilket leder till att processen inte mottas positivt. På samma sätt menar
författarna att det finns en risk om organisationen fokuserar mer på dokumenteringen, än
aktiviteten som dokumenteras. Det finns ofta en övertro på att om organisationen bara ändrar
beskrivningen av aktiviteten så kommer medarbetarnas beteende att förändras. På så sätt
uppfattas kvalitetssystemet som ett medel för att uppdatera dokumenteringen av
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medarbetarna, snarare än ett verktyg för att hantera organisationens processer.
Dokumenteringen fyller således inte sin stödjande för medarbetarnas arbete, vilket kan
påverka certifieringsarbetet negativt (a.a.).

Gustafsson m.fl. (2001) menar att organisationer alltför ofta försöker att förändra deras
verksamhet efter kraven från kvalitetssystemet för att erhålla ett certifikat, istället för att skapa
ett system som passar den specifika verksamheten som organisationen bedriver. Det finns
därmed en ambition att beskriva verksamhetens processer och aktiviteter in i minsta detalj,
vilket leder till en alltför genomgående och för detaljerad dokumentation. Detta skapar en
situation där dokumenteringen är ett hinder i den dagliga verksamheten, än ett stöd i arbetet.

3.4 Externa faktorer
3.4.1 Framgångsfaktorer
Jag har tidigare redovisat de interna faktorer som påverkar organisationen i dess
certifieringsprocess, där ett flertal framgångsfaktorer nämndes. Andra studier påpekar även
vikten av externa framgångsfaktorer, såsom konsultation, skapande av nätverk och externa
påtryckningar (Boiral och Roy, 2007, Gustafsson m.fl., 2001 samt Martínez m.fl., 2000), för
vilka jag kommer att redogöra nedan.

Konsultation
Både Martínez m.fl. (2000) och Gustafsson m.fl. (2001) diskuterar den roll som extern
konsultation fyller för organisationens certifieringsprocess. Martínez m.fl. anser att hjälp av
konsulter i arbetet med kvalitetssystemet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna.
Anledningen till det är att konsulterna har tidigare erfarenheter samt specialkompetens inom
certifieringsarbetet. Certifieringsorganet har också en viktig roll att spela gällande råd för hur
kvalitetssystemet kan tolkas och hur det kan anpassas för organisationen. Gustafsson m.fl.
hävdar också att extern hjälp i form av konsultation är en framgångsfaktor, om det finns en
balans gällande mängden av konsultation som måste upprätthållas. Att inte erhålla hjälp från
konsulter, eller bara till en liten del, gör certifieringsprocessen svårhanterlig för
organisationen (framförallt en mindre sådan). Detta eftersom den nödvändiga kompetensen
för att hantera arbetet med kvalitetssystemet ofta saknas i organisationen. Skulle
organisationen däremot ta för mycket hjälp i processen, innebär det att kompetensen
försvinner från verksamheten när processen är över (a.a.).
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Som tidigare nämnts angående interna framgångsfaktorer för certifieringsprocessen, är
utbildning samt utnämningen av en kvalitetschef viktiga faktorer för organisationens arbete.
Här visar olika studier vikten av att kvalitetschefen utbildar medarbetarna i de nya krav som
kvalitetssystemet ställer. Gustafsson m.fl. (2001) menar däremot att det är en fördel om en
konsult ansvarar för utbildningen av medarbetarna. Medarbetarna är mer mottagliga för
informationen som konsulten ger och uppskattar utbildningen mer än intern utbildning,
eftersom konsulten har erfarenhet av att ge utbildning inom området samt har de pedagogiska
färdigheter som krävs för att genomföra den.

Att erhålla konsultation beträffande planeringen och dokumenteringen i certifieringsprocessen
lyfts också fram av Gustafsson m.fl. (2001). Jag har tidigare redovisat vikten av noggrann
planering för certifieringsarbetet och författarna ovan anser att det är en stor fördel om
organisationen tar hjälp av konsulter för att ta fram en detaljerad plan. Konsulterna har
kompetensen och erfarenheterna angående vad som bör ingå i planering och på vilket sätt den
leder till framgång. Att tillfredsställande och lämplig dokumentering genomförs som stöd i
certifieringsarbetet påpekas också som viktiga interna framgångsfaktorer, och återigen
betonar Gustafsson m.fl. (2001) att organisationer som har tagit hjälp av konsulter tidigt i
dokumenteringsfasen har större sannolikhet att erhålla fördelarna av implementeringen av
kvalitetssystemet. Anledningen är att konsulterna har kunskap om vilken typ av
dokumentation som behövs som stöd för processerna, samt hur designen ska se ut. Ofta är
dokumenteringsfasen tidskrävande och det finns en önskan hos organisationerna att skriva ner
”allt”, vilket konsulterna kan förhindra med sin kompetens (a.a.).

Certifieringsorganet har också en viktig roll för organisationen som söker certifiering, menar
både Martínez m.fl. (2000) samt Wilson (1996). Enligt Martínez m.fl. är det av stor vikt
granskningsorganet visar ett stort engagemang för certifieringsarbetet och fungerar som ett
stöd i organisationens process (a.a.). Organisationen kan därmed få hjälp med vilka riktlinjer
som behöver förbättras och råd om hur dessa ska uppnås ur ett långsiktigt perspektiv (Wilson,
1996).

Skapande av nätverk
En annan extern framgångsfaktor är när organisationer som ska genomföra samma
kvalitetssystem, går samman i nätverk och arbetar tillsammans med certifieringsarbetet. I
nätverket kan organisationerna utbyta erfarenheter med och lära av varandra. Dessutom kan
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organisationerna använda sig av samma konsult tillsammans som medverkar i nätverket och
ger råd och tips, vilket innebär att de kan dela på kostnaderna och följaktligen minska dessa
för implementeringen av kvalitetssystemet (Gustafsson m.fl., 2001).

Externa påtryckningar
Boiral och Roy (2007) påstår i sin studie (till skillnad mot många andra studier inom detta
område, vilket jag redogör mer om senare) att externa påtryckningar ofta är något positivt för
organisationens certifieringsprocess. Jag har tidigare nämnt bland annat nämnt Psomas,
Fotopoulos och Kafetzopoulos (2010) som anser att certifieringsprocessen måste drivas av en
intern motivation från organisationen, snarare än en extern motivation för att
implementeringen ska bli framgångsrik. Detta tillbakavisar Boiral och Roy som visar att de
organisationer som har en låg intern motivation för implementeringen av kvalitetssystemet
faktiskt kan dra fördelar av externa påtryckningar, från exempelvis kunder, leverantörer och
certifieringsorgan. Där den interna motivationen för kvalitetssystemet har varit lågt, visar
författarna att de externa påtryckningarna har bidragit till färre organisatoriska problem.
Påtryckningarna fungerar således som en slags katalysator som uppmuntrar till bättre
implementering av kvalitetssystemet och lättar på problem gällande personella resurser och
byråkrati, som kan vara en följd av brist på internt stöd för certifieringsprocessen. Däremot
syns inte detta sammanhang då den interna motivationen för certifieringsprocessen är hög i
lika stor utsträckning, dock påvisar organisationer med hög intern och extern motivation för
kvalitetssystemet bäst resultat gällande positiv påverkan på verksamheten (a.a.).

3.4.2 Barriärer
Sista steget i det teoretiska ramverket är följaktligen att undersöka de externa faktorer som
kan utgöra ett hinder i en organisations certifieringsprocess. Dessa tänkbara barriärer
presenteras nedan.
Externa påtryckningar
Till skillnad från Boiral och Roy (2007) som nämner att externa påtryckningar kan vara en
framgångsfaktor i en organisations strävan att uppnå ett kvalitetscertifikat, påstår andra
studier motsatsen, att externa påtryckningar är ett hinder i certifieringsprocessen (Fotopoulos,
Psomas och Kafetzopoulos, 2010; Zeng, Tian och Tam, 2007; Singels, Ruel och Water, 2001;
Gustafsson m.fl., 2001; Martínez m.fl., 2000). Martínez m.fl. (2000) anser att då organisationer
implementerar ett kvalitetssystem på grund av externa påtryckningar, såsom från kunder,
leverantörer eller certifieringsorgan, istället på grund av strategiska orsaker uppstår fler
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barriärer som en följd av detta. Detta kan kopplas till att organisationen behöver ha rätt
inställning till certifieringsprocessen, vilket påverkar hur organisationen arbetar med
processen i verksamheten. Enligt Singels, Ruel och Water (2001) är det många organisationer
som implementerar kvalitetssystemet på grund av externa påtryckningar, vilket oftast
resulterar i ett dåligt resultat.
Kvalitetssystemets utformning
Poksinska, Eklund och Dahlgaard (2006) samt Gustafsson m.fl. (2001) påpekar även att
kvalitetssystemets utformning kan vara ett hinder för en organisations certifieringsarbete,
framförallt i mindre organisationer. Mindre organisationer som försökt implementera
kvalitetssystemet i den egna verksamheten påpekar att systemet verkar vara utformat efter
stora företag, vilket gör det svårt att applicera på den mindre organisationen. På så sätt
upplever medlemmarna att kvalitetssystemet inte leder till förbättrad kvalitet, utan snarare en
ökad administration (Gustafsson m.fl., 2001). Denna åsikt fångar även Poksinska, Eklund och
Dahlgaard (2006) upp i sin studie. Kvalitetssystemets utformning uppfattas ofta som för
byråkratiskt, vilket kräver att organisationen utför en detaljerad dokumentering. Åsikterna
bland organisationerna är att kraven från systemet flyttar fokus från frågor som egentligen är
mer viktiga. Detta påverkar följaktligen medarbetarnas motivation och engagemang för
certifieringsprocessen negativt.
Extern hjälp samt brist på engagemang från certifieringsorgan
Gustafsson m.fl. (2001) identifierar problem med mängden extern hjälp från konsulter. Som
tidigare nämnts under externa framgångsfaktorer menar författarna att extern hjälp kan vara
en framgångsfaktor i en organisations certifieringsprocess. Författarna betonar dock att det
gäller att hitta en balans i mängden hjälp som erhålls av konsulter, eftersom problem kan
kopplas till detta faktum. Först och främst betonar Gustafsson m.fl. att om organisationen får
för mycket extern hjälp, innebär det att värdefull kompetens kommer att lämna verksamheten
när arbetet är färdigt. Anledningen till det är att om konsulten utför för mycket arbete själv,
blir medarbetarna inte tillräckligt involverade i certifieringsarbetet och har således inte
tillräckligt med kunskaper om kvalitetssystemet. Ofta hänger detta ihop med att
organisationerna använder konsultationen i syftet att implementera kvalitetssystemet så fort
som möjligt, vilket innebär att organisationen därmed låter konsulten utföra det mesta av
arbetet kopplat till systemet (a.a.).
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I relation till den externa hjälp som organisationerna kan erhålla via konsulter, påpekar Zeng,
Tian och Tam (2007) att certifieringsorganet har en viktig roll i en organisations
certifieringsprocess.

Författarna visar att

certifieringsarbetets resultat påverkas av

certifieringsorganets engagemang. I många fall finns det en brist på engagemang från organet
vilket på så sätt utgör ett hinder för organisationen i fråga.

3.5 Sammanfattning teori
I detta kapitel har jag redovisat vad forskning inom området förespråkar och poängterar
angående certifieringsarbetet med ett kvalitetssystem. Först redovisades vad som vanligtvis
sker och vad som bör ingå i de olika faserna av certifieringsprocessen. Den första fasen,
diagnosfasen, innefattar att organisationen utvärderar den nuvarande verksamheten med dess
processer och aktiviteter i relation till riktlinjerna från kvalitetssystemet. Organisationen
identifierar således inom de områden det finns ett gap mellan de nuvarande processerna och
de som krävs vid implementeringen av systemet. Nästa steg i processen är att planera för hur
kvalitetssystemet ska implementeras i organisationen. I planen fastställs hur organisationen
ska arbeta för att efterleva kraven som ställs och vilka åtgärder som krävs för att gapen som
identifierades i diagnosfasen. Fas tre, dokumenteringsfasen, innefattar att organisationen
sammanställer en policy och manual för hur kvalitetsarbetet bedrivs. Dokumentationen är ofta
en nyckel för framgång då dokumenten är de huvudsakliga faktorerna som kunderna och
certifieringsorganet använder i sin utvärdering av organisationen. I implementeringsfasen
initierar organisationen kvalitetssystemet och kontrollerar samt underhåller processerna för att
identifiera områden som inte fungerar enligt systemets standarder. I denna fas etableras även
stödområden, såsom utbildning av medarbetarna, för att processen och implementeringen ska
bli framgångsrik i längden. Den sista fasen, certifieringsfasen, innehåller vad namnet
indikerar, att organisationen granskas för att se om den erhåller ett certifikat för sitt
kvalitetsarbete.

Därefter undersökte jag vilka faktorer som kan tänkas påverka en organisation som genomför
ett certifieringsarbete. Genomgången visade att faktorerna dels kan vara av ”hjälpande”
karaktär, faktorer som fostrar framgång i certifieringsprocessen. Faktorerna kan däremot
också utgöra en barriär för organisationen i certifieringsprocessen och måste således också
hanteras. Framgångsfaktorerna och barriärerna kan vidare kategoriseras i interna och externa
faktorer.
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Beträffande de interna framgångsfaktorerna, visar genomgången att ledningens stöd,
engagemang och kunskap är en viktig aspekt i certifieringsprocessen. Ledningen behöver
också ha korrekt attityd till kvalitetssystemet, att korrekt orsaker föreligger för att processen
genomförs. Om det inte finns en kultur som främjar kvalitet bör en sådan etableras.
Organisationen bör även utse en kvalitetschef, som agerar som koordinator och ser till att
processen genomförs på ett önskvärt vis. Det är också viktigt att rätt förutsättningar föreligger
så att ett tillfredsställande certifieringsarbete kan utföras gällande resurser i tid, pengar och
personal. Det är även viktigt att medarbetarna har ett engagemang för implementeringen av
kvalitetssystemet samt att de utbildas så att de kan hantera de nya processerna och
aktiviteterna som systemet kräver. Vi kan också se att arbetet i de olika faserna i
certifieringsprocessen är framgångsfaktorer i sig, alltså att diagnos, planering och
dokumentering utförs på ett tillfredsställande vis, spelar en viktig roll i organisationens
strävan att erhålla ett kvalitetscertifikat.

De interna barriärerna som har identifierats är dels då det föreligger en brist av olika aspekter,
exempelvis en brist på ledningens stöd och engagemang, en brist på resurser och en brist på
utbildning och kompetens. Andra identifierade barriärer är då ledningen har inkorrekt attityd
till kvalitetssystemet, att medarbetarna är motvilliga att genomföra processen, att
organisationen inte planerar tillräckligt strategiskt och har fel tidsaspekt för arbetet, samt att
dokumenteringen utförs på felaktiga grunder.

Som tidigare nämnts kan de påverkande faktorerna även vara av extern karaktär. De externa
framgångsfaktorer som identifierats är när organisationen tar hjälp av konsulter som stöd för
certifieringsarbetet, eller när organisationer går tillsammans i nätverk för att lära av varandras
certifieringsarbete och ta del av idéer och tidigare erfarenheter. Trots att det i den teoretiska
genomgången råder delade meningar om det, kan även externa påtryckningar från exempelvis
kunder och certifieringsorgan vara en framgångsfaktor i certifieringsprocessen. De externa
barriärer som forskningen inom området påpekar är kvalitetssystemets utformning och hur det
kan vara svårt för vissa organisationer att uppfylla kvalitetssystemets riktlinjer. Konsultation
är ytterligare en barriär om den används fel sätt. Dessutom kan certifieringsorganets brist på
engagemang och stöd för organisationen vara ett hinder. Externa påtryckningar har även
identifierats som en ytterligare barriär.
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De interna och externa faktorerna sammanställs nedan i det som utgör det teoretiska
ramverket för denna studie. Jag vill poängtera att pilarnas position i modellen inte har någon
speciell påverkan på en specifik fas i processen, såvida det inte poängteras i genomgången.

3 Möjliga påverkansfaktorer
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Figur 3: möjliga påverkansfaktorer. Egen modell efter bearbetning av Martínez m.fl. (2000).
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Brist på stöd och
engagemang

4 Empiri
4.1 Översikt certifieringsprocessen
Under metodavsnittet i denna studie redogjorde jag för hur jag har följt föreningen i dess
process mot en kvalitetscertifiering. I följande figur redovisas hur processen såg ut över tid,
vilka möten, formella och informella, som genomfördes samt i vilka delar av processen jag
har deltagit i. Figuren är utformad så att de heldragna linjerna längs med tidsaxeln
representerar de tillfällen jag har varit deltagande observatör alternativt intervjuat personerna i
ledningen i föreningen. De streckade linjerna representerar kontakt över telefon eller mail,
antingen mellan mig och den ansvarige för certifieringsarbetet eller mellan den ansvarige och
övriga medlemmar i kommittén. Dessa tillfällen sammanfogas av ett fält som illustrerar under
vilken tidsperiod mailkontakten har skett, i figur 4.
4 Översikt certifieringsprocessen

Hösten 2010
Kvalitetssystemet
tas fram externt

6/2–11
Presentation av
kvalitetssystemet
för medlemmarna

1-3/3–11
Intervjuer med
personer i
ledningen
15/3–11
Möte kommitté

22/2–11
Möte kommitté

14/4–11
Granskning av SEF

14/2-13/4–11
Spridd mailkontakt
Figur 4: certifieringsprocessen i Gefle IF FF. Egen modell.

4.1.1 Kapitlets fortsatta struktur
Detta kapitel fortsätter med att jag kommer att redogöra certifieringsprocessen i Gefle IF FF.
Därefter redovisas respondenternas åsikter om certifieringsprocessen. För den läsare som
önskar att få en större insikt i föreningen Gefle IF FF samt hur certifieringsmodellen
framtagen av SEF är utformad, hänvisar jag till Bilaga 1 (s. 85) respektive Bilaga 2 (s. 86).

47

4.2 Gefle IF FF:s certifieringsprocess
4.2.1 Framtagning samt förarbete inför implementering
Datum: Hösten 2010 – Februari 2011
Deltagare: Representanter från samtliga elitföreningar i Sverige
Syfte: Ta fram ett kvalitetssystem för att kvalitetssäkra svensk elitfotboll

Gefle IF FF:s certifieringsarbete startade initialt under hösten 2010 då föreningens
tipselitansvarige (Thomas Andersson) och sportchef (Per Olsson), tillsammans med
representanter från övriga elitföreningar presenterades för certifieringsmodellen. De fick även
vara delaktiga att utveckla den. Samtliga elitklubbar fick veta att det var ett krav att de
certifierade sin ungdomsverksamhet. Processen har varit lång där representanterna har deltagit
i cirka femton olika möten och träffar (Per Olsson, 3/3-11). Fyra av dessa möten har samtliga
föreningar

varit

mailkorrespondens.

representerade,
En

sedan

arbetsgrupp

har

även

bestående

av

datakonferenser
representanter

hållits
från

plus

Sveriges

Utvecklingscentras, vilka är Brommapojkarna, Helsingborg och IFK Göteborg, tillsammans
med en representant från SEF och en från SvFF, har ansvarat för att utveckla
certifieringsmodellen. De har därefter kommit med förslag och idéer som sedan har
behandlats på tipselitträffarna. Efter träffarna har arbetsgruppen återigen utvecklat modellen
efter synpunkterna på träffarna. Samtliga deltagare i träffarna har fått resonera om
certifieringsmodellen via gruppdiskussioner samt öppna diskussioner i stor grupp. Efter det
har arbetsgruppen utvecklat modellen ytterligare som alla föreningar ska jobba efter.

4.2.2 Utbildningsdag Gefle IF FF
Datum: 6/2 – 2011
Deltagare: Styrelse, kanslipersonal och samtliga ledare
Syfte: Föreningsinformation samt revidering av föreningens policydokument ”Spelaren i
centrum”

Gefle IF FF:s certifieringsarbete med det framtagna kvalitetssystemet blir officiellt för
föreningens

medlemmar under denna

utbildningsdag.

Först

revideras

föreningens

policydokument ”Spelaren i centrum” som innehåller riktlinjer för hur ungdomsverksamheten
i Gefle IF FF ska bedrivas. Dokumentets olika delar presenteras och gås igenom noggrant av
bildade tvärgrupper som representerade olika funktioner i föreningen. Deltagarna får ventilera
48

sina åsikter och synpunkter på policyns innehåll och komma med tips och råd för hur
dokumentet skulle kunna bli ett bättre styrdokument för ledarna, men också som ett bättre
presentationsmaterial för externa intressenter såsom föräldrar, skolor och samverkanspartners.
Revideringen pågår i cirka tre timmar och samtliga synpunkter antecknas av föreningens
ungdomsansvarige (Dan Andersson). Deltagarna informeras om att samtliga åsikter ska tas i
beaktande och en kommitté av intresserade ska bli tillsatt för förändringsarbetet. Deltagarna
får veta att det i denna kommitté redan ingick föreningens tipselitansvarige (Thomas
Andersson), ungdomsansvarige samt jag själv i min roll som utbildningsansvarig i föreningen.

Efter revideringen fick de medlemmar som var intresserade av att ingå i kommittén anmäla
sig till Dan. Därefter presenterar Andersson, som ansvarig för processen, SEF:s
kvalitetssystem och att detta var ett system som föreningen skulle arbeta med under våren.
Här presenterades hur kvalitetssystemet är uppbyggt och i vilket syfte det har blivit framtaget.
Andersson förklarar även hur systemet är tänkt att komma till användning och hur
poängssystemet var framtaget. Samtliga punkter i systemet gås igenom och diskuteras
kortfattat angående vad föreningen behövde utveckla enligt systemet. Deltagarna får också
ställa frågor. Andersson påpekar att detta var ett arbete som han kommer medverka aktivt i,
men att alla intresserade var välkomna att delta i processen. Han poängterar även att detta är
något han kommer att behöva hjälp med, eftersom att han saknar insikt i vissa aktiviteter,
bland annat hur ungdomsverksamheten för de yngsta spelarna i föreningen bedrivs.
Andersson påpekar därför att det är viktigt att deltagare från samtliga processer och aktiviteter
i föreningen bidrar så mycket som möjligt i certifieringsarbetet. Presentationen pågår cirka en
och en halv timme och det bestäms att de personer som anmält sig att ingå i den kommitté
som ska arbeta med kvalitetssystemet ska bli kallade till ett förste möte senare.
Utbildningsdagen varar från 9:00–16:00.

4.2.3 ”Informell” kontakt inför det första mötet
Innan det första mötet med certifieringskommittén genomfördes, förekommer det ”informell”
kontakt (i den bemärkelsen att kontakten inte vara öga mot öga, utan via telefon och mail).
Den 11:e februari diskuterar jag och den certifieringsansvarige över telefon hur processen är
tänkt att gå till i föreningen och vilka som ska vara med och bidra. Jag får beskedet att tanken
är att vi i kommittén skulle arbeta med utvecklingen av policydokumentet ”Spelaren i
centrum” under två tillfällen innan certifieringsorganet (Svensk Elitfotboll (SEF)) granskar
verksamheten någon gång under april.
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Samma dag skickar Dan Andersson, föreningens ungdomsansvarige, en kallelse via mail till
samtliga medlemmar i kommittén. I kallelsen framgår även arbetsgruppen, vilka är;


Thomas Andersson, certifieringsansvarig



Dan Andersson, ungdomsansvarig



Kent Wedin, ledare pojkar födda 2002



Johan Kerstell, ledare pojkar födda 2003



Johan Björck, ledare pojkar födda 2003



Gottfried Weinberger, ledare flickor födda 2001



Ivan Måhlén, ledare pojkar födda 2001



John Eriksson, ledare flickor födda 1998



Robert Carlsson, utbildningsansvarig (denna studies författare)

Datumet för det första mötet bestäms till den 22 februari. En vecka innan mötet skickar
Thomas Andersson ett mail där han bifogar certifieringsmodellen och önskar att
arbetsgruppen ska sätta sig in i systemet mer noggrant och utvärdera inom vilka områden
föreningens policydokument måste utvecklas enligt kvalitetssystemets riktlinjer. Enligt
Andersson

är

det

inom

kategorierna

A

(mål

med

ungdomsverksamheten),

B

(utbildningsplaner) och C (utbildningsnivå ledare) som det finns ”mer poäng att hämta”.

4.2.4 Första mötet med arbetsgruppen
Datum: 22/2 – 2011
Deltagare: Arbetsgruppen
Syfte: Påbörja arbetet med dokumenteringen som ligger till grund för certifieringen

När mötet startar börjar Andersson att berätta dagordningen för mötet som finns uppskrivet på
tavlan i konferensrummet. Dagordningen innehåller dels synpunkter som hade framförts
under utbildningsdagen (6/2-11), men också att vi i arbetsgruppen ska börja diskutera
frågorna i kategori A (mål med ungdomsverksamheten) i certifieringsmodellen. Till mötet
finns det kopior av föreningens nuvarande policydokument ”Spelaren i centrum” och även
certifieringsmodellen framtagen av SEF.
”[…] A-delen som jag väldigt gärna vill att vi kommer en liten bit med idag, för den kan man
säga är blank.” (Thomas Andersson, Möte 22/2-11)
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De första 45 minuterna av mötet går ut på att fylla gapen i dokumentet, att lägga till text var vi
i arbetsgruppen, men även vad de övriga ledarna hade synpunkter på, tycker att det behövs. I
vissa stycken är dokumentet ålderdomligt i relation till de förutsättningar som råder idag
(våren 2011), vilka identifieras och diskuteras i gruppen. Alla deltagare i gruppen är överens
om att man som ledare saknar en tränarmanual som stöd för ens ledarskap, med konkreta
utbildningsplaner och övningsförslag. Gruppen kommer överens att detta är ett dokument som
bör utvecklas i föreningen, men att det inte ska ingå i föreningens officiella policydokument,
för att undvika att det blir alltför detaljerat.

Nästa steg är att gå igenom kategori A i certifieringsmodellen. Thomas Andersson säger att
detta är en viktig del eftersom föreningen kan erhålla 150 poäng genom att formulera ett svar
på dessa frågor. Här säger Andersson att han gärna tar all hjälp han kan få, eftersom han inte
känner sig trygg i att formulera dessa själv och att det är ett stort arbete. Gruppen diskuterar
därefter hur pass utförlig beskrivningen ska vara och att det finns tolkningssvårigheter i
formulerandet av frågor i certifieringsmodellen. Exempelvis ställer sig en gruppmedlem
frågan vad en utförlig beskrivning egentligen är, om det är en avhandling eller en halv A4.
”Som beskrivningen är då (i certifieringsmodellen) så är det en utförlig (beskrivning av
verksamheten), utförligt nog. Det får visa sig när de ska komma och bedöma.” (Thomas
Andersson, Möte 22/2)

Under

dessa

diskussioner

uppstår

frågeställningar

angående

certifieringsmodellens

utformning, exempelvis hur noga föreningen ska vara med att dokumentera ”mätverktygen”
som certifieringsmodellen har tagit fram och hur poängbedömningen ska gå till, om det är
svart eller vitt eller om det finns något mellanting. Andersson får även svara på hur
poängbedömningen är utvecklad i kategori H gällande egenfostrade spelare. En deltagare
frågar också om föreningen, efter att granskningen är genomförd, får möjlighet att omarbeta
texten. Thomas Andersson svarar att det är något som han antar att föreningen får.

Under tiden frågorna i A-delen diskuteras, resonerar arbetsgruppen hur man utifrån
certifieringsmodellens krav kan förbättra verksamheten så att kraven efterlevs. En tanke som
kommer upp är att ha en sportslig koordinator, som fungerar som ett stöd för ledarna, vilket
alla i gruppen anser skulle vara bra för kvaliteten i organisationen. Det konstateras däremot att
detta inte är något som föreningen har resurser till att genomföra i dagsläget (våren 2011). En
deltagare i gruppen föreslår då att föreningen ska utveckla genomförandet av fortbildning av
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ledare. Dan (ungdomsansvarig) säger att det är något som han tar på sig, tillsammans med
föreningens utbildningsansvarige (studiens författare). Formuleringen i dokumentet gällande
frågorna i kategori A diskuteras under cirka 45 minuter. Därefter analyserar gruppen
tillsammans vilka gap som måste fyllas till nästa gång kommittén träffas. Exempelvis
identifierar gruppen att svar på kategori B (utbildningsplaner) är något som måste
dokumenteras.

Mötet avslutas med att arbetsgruppen diskuterar hur certifieringsarbetet skulle fortgå. Ett
ytterligare möte föreslås inom en månad och att deltagarna fram till dess får komma med
förslag och synpunkter på policydokumentet, framförallt under kategori A. Andersson säger
att han kommer att komma med förslag på svar i de övriga kategorierna, som han gärna ser att
arbetsgruppen har synpunkter på.
”Kom in med förslag, så bollar vi ut förslagen, vi får köra mailvis” (Thomas Andersson,
Möte 22/2-11)

Mötet varar i cirka 2,5 timmar.

4.2.5 Fördelning av uppgifter efter mötet via mail
Efter mötet den 22/2-11 fördelar Andersson ut uppgifter till vissa deltagare i arbetsgruppen.
Den 24/2 skickar han ett mail till John Eriksson och ber honom att formulera ett svar på fråga
A.1 gällande föreningens målsättning och vision, eftersom John under mötet sagt att det var
något han kunde tänka sig att skriva. I mailet bifogar Andersson sina anteckningar från mötet
den 22/2-11 gällande de diskussioner som kom upp i frågan. Han bifogar även ett utdrag från
föreningens policydokument ”Spelaren i centrum” och föreslår att den möjligtvis kan vara till
hjälp för John. Andersson mailar även mig och ber mig att formulera ett svar på fråga A.2
gällande föreningens grundläggande strategi och metod med klubbens spelidé. Han anser att
jag förde ett bra resonemang om det under mötet den 22/2-11. Andersson får svar av mig den
14/3-11 där jag bifogar vad jag skrivit om spelidén.

Den 1/3 kommer ett nytt mail där arbetsgruppen kallas till nästa möte, vilket planeras till 15/3.
Samma dag som mötet på förmiddagen skickar Thomas Andersson ut ett mail till
arbetsgruppen där han bifogar policydokumentet med de senaste uppdateringarna. I mailet
skriver han att dokumentet börjar bli klart och han ber deltagarna i arbetsgruppen läsa
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dokumentet innan mötet, så att de kan föra med sig åsikter och synpunkter till dess att mötet
börjar.

4.2.6 Andra mötet med arbetsgruppen
Datum: 15/3 – 2011
Deltagare: Arbetsgruppen
Syfte: Avsluta arbetet med dokumenteringen och förbereda dokumentet för granskning

Det andra formella mötet handlar om att gå igenom dokumentet från sida till sida. Thomas
Andersson läser högt ur dokumentet som finns uppkopplat på en projektor så alla även kan se
texten. Allt eftersom han läser får deltagarna kommentera om det är något som behöver
tilläggas eller förändras. Andersson berättar att han i ett visst kapitel behöver ta hjälp av
ytterligare en ledare för dokumenteringen, vilket han tar ansvar för att åtgärda. I relation till
certifieringsmodellens krav identifierar gruppen en lucka i dokumentet gällande ett kapitel för
utbildning av föreningens ledare. Först diskuterar alla gemensamt hur det kapitlet skulle
kunna formuleras efter vilket Andersson föreslår att han tillsammans med mig kan göra ett
förslag som godkänns av övriga.

Denna arbetsprocedur fortsätter; Thomas Andersson läser högt och övriga personer kommer
med synpunkter gällande dokumentets disposition och innehåll. När genomgången är klar förs
en diskussion om dokumentet innehåller formuleringar på de riktlinjer certifieringsmodellen
ställer, vilket det är i stora drag enligt Andersson. Dokumentet får uppfattas som färdigställt
med undantaget om ett tillägg på utbildning för ledare. John (Eriksson, ledare flickor födda
1998) anmäler sig att se över dokumentets disposition. Vidare kommer man överens om att
övrig kontakt sker via mail om ytterligare tillägg ska göras. Andersson och jag kommer
överens om att utveckla utbildningskapitlet via mail.

Mötet varar cirka två timmar.

4.2.7 Vidare kontakt efter det andra mötet via mail
Dagen efter mötet (16/3-11) skickar Thomas Andersson ett förslag på ett utbildningskapitel
till mig som han tagit fram angående föreningens policy gällande ledarutbildningar. Han ber
mig kommentera och ge synpunkter. Därefter meddelar han att kapitlet förs in i
policydokumentet och att han skickar ut dokumentet till övriga i arbetsgruppen för
granskning. Den 24/3 skickar Andersson ut ett mail till alla i arbetsgruppen där han berättar
53

att det sista kapitlet, ”Ledarutbildning” har lagts till i dokumentet enligt tidigare
överenskommelse. Han ber alla att granska innehållet en sista gång och återkomma med
eventuella synpunkter och meddelar att Per Olsson (Sportchef) har fått ge sin syn på
dokumentet. Han ber även John att se över dokumentets layout.

4.2.8 Granskning av SEF
Datum: 14/4 – 2011
Deltagare: Stefan Lundin (SEF), Thomas Andersson (Certifieringsansvarig), Dan Andersson
(Ungdomsansvarig) och Robert Carlsson (Utbildningsansvarig och studiens författare)
Syfte: Att granska föreningens framtagna dokument som behandlar frågorna i
certifieringsmodellen för att se vilka krav föreningen når upp till.

Stefan Lundin (Sportchef, SEF) inleder detta möte med att diskutera utformningen av
certifieringsmodellen och vilka brister och fördelar den har. Han menar att kvalitetssystemet
har fungerat bra för att elitklubbarna ska komma igång med detta arbete i verksamheten, men
att det inte garanterar att klubbarna verkligen följer det som de skriver att de gör. Sedan
förklarar han hur granskningen går till och menar att det fungerar som ett utvecklingssamtal
mellan honom som granskare och den berörda föreningen. Han sitter med frågorna från
certifieringsmodellen framför sig och går igenom varje fråga i kronologisk ordning, där vi
från föreningens sida får visa var och hur vi lever upp kraven.
”Det finns en strategi och metod för detta anser jag när man ser det såhär” (Stefan Lundin,
Granskning 14/4-11).
Detta uttalande visar hur Lundin granskar och bedömer föreningens framtagna dokument. Allt
eftersom frågorna gås igenom noterar han om föreningen lever upp till kraven eller inte,
alternativt skriver han ner en notering som han tillsammans med övriga granskare får gå
igenom innan en poängbedömning kan ges. Mest tid av mötet ägnas åt att diskutera vikten av
en välutvecklad utvecklingsplan för samtliga åldrar i föreningen. Lundin menar att en klubb
bevisligen utvecklar fler egna spelare till elitverksamheten om den har en välutvecklad
spelarutbildningsplan. När han bedömer Gefle IF FF:s dokumenterade utbildningsplan säger
han följande:
”Då kan man säga såhär: det här är en spelarutbildningsplan, men om man ska vara kritisk
kan man säga såhär att den här duger för en tränare, men han får ju inga instruktioner vad
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han ska göra de olika månaderna. Det finns ju ingen utförlig plan för hur vi jobbar
månadsvis kring de här frågorna.” (Stefan Lundin, Granskning 14/4-11).
Samtidigt medger Lundin att framtagandet av välutvecklade utbildningsplaner är en
resursfråga gällande tid. För en liten förening som Gefle IF FF kan det vara svårt att veta var
man ska börja och om det är värt att lägga ner tid på arbetet gällande dessa frågor, eftersom
medarbetarnas största energi går till att fokusera på representationslagets aktiviteter. Enligt
honom gäller det att skapa resurserna, vilket är svårt i sig. Han ser således föreningens
utbildningsplaner som för tunna för att erhålla poäng, men menar att det är ett första steg mot
mer välutvecklade utbildningsplaner.

Under mötet ger Lundin tips om hur Gefle IF FF kan förbättra sin verksamhet och också
erhålla fler poäng från kvalitetssystemet. Exempelvis rekommenderar han föreningen att göra
en ”light-version” av det framtagna dokumentet, så att det blir lättare att kommunicera till
föreningens externa intressenter, såsom föräldrarna. Hur föreningen kan uttrycka sig i
dokumentet för att förbättra verksamheten i vissa specifika frågor, rekommenderas också.

Efter frågorna gällande utbildningsplaner, granskar Lundin mer handfasta saker, såsom hur
många funktioner föreningen har i ungdomsverksamheten och hur stor del av tjänst den
personen lägger ner. Stefan Lundin medger även här att det finns ett problem med dessa
frågor, samtidigt finns de med av den orsaken att koordinatorrollen, som han kallar det, är en
funktion som är ett viktigt stöd i verksamheten. Han påpekar att han har en stor respekt för
problemet och att det i ett senare skede är något som SEF måste se över gällande
certifieringsmodellens utformning. När frågorna A-G har granskats färdigt tittar Lundin rent
konkret på hur många spelare från den egna verksamheten har fått fram till
representationslaget. Han meddelar att han ska hem och fundera över den information han har
tagit del av under mötet och att han ska diskutera med övriga granskare hur de ska bedöma
Gefle IF FF:s utbildningsplaner.

I och med att certifieringsmodellen ska vara levande i sin granskning, att elitklubbarna kan
erhålla fler och fler poäng allt eftersom de utvecklar sin verksamhet, meddelar Lundin hur
detta ska gå till. Han säger att den poängbedömning han gör nu kommer att bli den
klassificering som föreningen får ha under hösten. Anledningen till det är att
certifieringsmodellen under tidsperioden fram till och med hösten kommer att revideras.
Sedan är en tanke att SEF utför en liknande runda våren 2012 som under denna vår, att
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certifieringsarbetet går till som ett transferfönster. Med det menar han att det under vissa
perioder under året är möjligt för elitklubbarna att gå in i kvalitetssystemet och notera de
förbättringar som har gjorts (Stefan Lundin, Granskning 14/4-11).

Mötet varar cirka 3 timmar.

4.3 Tankar om certifieringsarbetet
4.3.1 Respondenternas roll i certifieringsarbetet
”Jag får ta på mig det att vara den som skriver ner det hela. Däremot är det en process där
många måste vara inblandade […]” (Thomas Andersson, 1/3-11)
Samtliga respondenter poängterar att det är Andersson som är certifieringsansvarig som får
stå för den största delen av arbetet i certifieringsprocessen. Samtidigt poängterar både Olsson
och Andersson att det är viktigt att han får hjälp av ledare från olika ålderskategorier eftersom
de besitter större kunskaper inom de specifika områdena. Andersson blir därmed den
sammanhållande länken som samlar in information och fördelar ut den till personerna i
arbetsgruppen (Thomas Andersson, 1/3-11). Olssons roll är att fungera som en support till
Andersson i det dagliga arbetet med certifieringsmodellen genom att läsa det som
dokumenterats och ge synpunkter på det. Andersson och Olsson har en vardaglig
kommunikation utan några formella möten beträffande certifieringsarbetet (Per Olsson, 3/311). Von Schéele-Fríds roll i certifieringsprocessen är att hon i form av klubbdirektör har det
övergripande ansvaret för allt arbete i föreningen. Hon fungerar också som ett stöd till
Andersson i frågor som berör samarbete med skolorna, vilket också är ett inslag i
certifieringsmodellen. Eftersom skolorna som föreningen samarbetar med i sin tur också ska
vara certifierade är detta något som von Shéele-Fríd har varit delaktig i att utveckla (Eva von
Schéele-Frid, 2/3-11).

4.3.2 Synen på certifieringsmodellen
”Övergripande så ser jag jättepositivt på ett tag kring kvalitetssäkringen av ungdoms- och
juniorverksamheten.” (Eva von Schéele-Frid, 2/3-11)
Von Shéele-Fríds åsikt i frågan om synen på kvalitetssystemet är så som citatet indikerar att
det är positivt för föreningen eftersom föreningen får något att styra mot. Hon anser att
certifieringsmodellen dels har möjlighet att förbättra klubbens interna processer genom en
kvalitetsförbättring, men också att beroende på om föreningen kan klassificeras som en
akademi, är det något som klubben kan använda som marknadsföringsmaterial. Systemet blir
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ett verktyg som föreningen kan använda i sin kommunikation med sina partners som berättar
hur och att klubben arbetar med dessa processer. På så sätt fungerar det som en hjälp i
föreningens varumärkesbyggande. Dessutom kan föreningen få användning av modellen ur
samhällssynpunkt gällande att föreningen blir mer attraktiv för aktiva utövare (Eva von
Schéele-Frid, 2/3-11).
”Tanken är god. Men samtidigt så kommer det för oss lite feltajmat, i ett läge där vi drar ner
på administrationen och vi har oerhört lite ekonomiska möjligheter. […] Just nu är det en
betungande sak, men ändå är det precis vad vi ska göra, vi ska få ordning på det.” (Per
Olsson, 3/3-11)
På grund av den sportsliga situation som föreningen befinner sig i (spel i högsta divisionen,
Allsvenskan) har ungdomsverksamheten, enligt Olsson, hamnat i kläm. Samtliga medarbetare
på kansliet har lagt ned all energi på arbetet för att hålla föreningen kvar i Allsvenskan, både
vad beträffar det sportsliga men också det ekonomiska gällande att attrahera
samverkanspartners och publik för att hålla ekonomin i balans och således kunna behålla
elitlicensen. Det

innebär att

föreningen inte har orkat

vara

tillräckligt

bra i

spelarutvecklingsprocessen och på så sätt blir kraven på att certifiera ungdomsverksamheten
ett uppvaknande, säger Olsson. Samtidigt anser han att kraven på organisationen bakom
ungdomsverksamheten kan fungera som en slags statushöjare, vilket gör att det för
föreningens del kanske kan vara läge att rekrytera en person som fyller den funktionen. På
samma sätt kan dokumentet i sig vara en statussymbol, vilket i sin tur fungerar för att skapa
engagemang (Per Olsson, 3/3-11). Andersson är även han inne på samma spår som Olsson
och anser att kvalitetssystemets utformning leder till fler följdfrågor hela tiden. På så sätt
fungerar modellen som en katalysator som driver utvecklingen framåt;
”Sådana här krav bara sköljer över oss som vi är för små för egentligen. Men vi får göra det
bästa vi kan utav det och sen får vi se hur många poäng vi kan skrapa ihop.” (Thomas
Andersson, 1/3-11).

4.3.3 Certifieringsprocessen internt
Enligt Eva von Shéele-Fríd ligger certifieringsarbetet bra i tiden, men att klubben inte riktigt
har kommit igång ännu med det riktiga arbetet. Vid tidpunkten för intervjun hade det än så
länge mest varit förberedande arbete. Andersson har stått för den största delen av arbetet efter
det att certifieringsmodellen blev framtagen. Han har då gjort en preliminär bedömning över
vad som saknas eller vad som föreningen behöver komplettera i jämförelse med modellen.
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Von Shéele-Fríd påpekar att arbetet inte är så strukturerat dock, utan att alla bidrar till att ta
fram underlag eller utveckla resonemang allt eftersom.

Dokumenteringsarbetet

beskriver

Andersson

som

ganska

mastigt,

eftersom

certifieringsmodellen till stor del handlar om att föreningen ska beskriva hur all form av
träning genomförs för samtliga åldrar, vilket inte har funnits nedskrivet förut. Till sin hjälp
har han dock haft en tidigare ansökan år 2007 om att föreningen ville bli ett Utvecklingscentra
(vilket baserat på den nya certifieringsmodellen motsvarar en ansökan om att bli en
Akademi). Eftersom föreningen i denna ansökan fick svara på ungefär samma frågeställningar
som de frågeställningar som kvalitetssystemet ställer, fanns det också en grund att utveckla
och göra mer detaljerat. Samtidigt poängterar Andersson att det måste finnas friheter för
ledarna. Att riktlinjer ska finnas, men att ledarna inom dessa riktlinjer ska få göra det de själva
tycker är bra, exempelvis vad beträffar att genomföra träningarna;
”Men grundstenarna i spelarutvecklingen står vi för rakt igenom, men vägen kan vara
annorlunda […]” (Thomas Andersson, 1/3-11).

Olsson betonar att det är ett tungt arbete att strukturera upp föreningens arbete i
dokumentform, men att det intressanta är att få det som står i dokumentet gjort, att föreningen
verkligen står för det som står i policyn. Den processen är något som har tvingats igång i och
med certifieringsarbetet som bara är i början, säger han. Olsson anser att det är viktigt att allt
som står i dokumentet är något som föreningen kan leva upp till, det är således bättre att
klubben har något att sträva emot än att föreningen lovar saker som den inte kan hålla;
”Det är inget som det går att ta en genväg till.” (Per Olsson, 3/3-11).

Först efter att arbetsgruppen har sammanställt föreningens policydokument och att det har
granskats av SEF, kan dokumentet vara något som föreningen kommunicerar till alla. I första
hand är tanken att dokumentet ska fördelas till alla ledare som är aktiva i föreningen och att de
får uppgiften att arbeta efter det, säger Thomas Andersson. Efter det är tanken att dokumentet
utvärderas av alla ledarna för att förbättra det och följaktligen kanske erhålla fler poäng av
SEF.
”Vi kommer alltid att försöka justera det och göra det lite bättre. Det är jätteviktigt att man
försöker uppdatera dokumentet.” (Thomas Andersson, 1/3-11).
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Von Shéele-Fríd säger att hon har en önskan om att föreningen, efter granskningen av SEF,
får ungefär en månad på sig att åtgärda de brister som kontrollanten har påpekat, eftersom det
är ett nytt system. Hon menar att det skulle vara utvecklande för samtliga elitklubbar. Baserat
på detta är hennes tanke att föreningen internt utvärderar vad som behöver åtgärdas och gör en
konkret handlingsplan beroende på hur lång tid de får på sig. Parallellt med detta vill von
Shéele-Fríd kommunicera ut certifieringsarbetet externt som ett sätt att marknadsföra
föreningen (Eva von Schéele-Frid, 2/3-11).

4.3.4 Svårigheter med kvalitetssystemet
”Det jag tror kommer att bli svårast är att vi är en liten förening och min känsla när jag tittat
på materialet är att det bygger väldigt mycket på kvantitet också.” (Eva von Schéele-Frid,
2/3-11)
Enligt von Shéele-Fríd finns det svårigheter med att certifieringsmodellen har ett spann
mellan stora och små elitföreningar i Sverige. Detta innebär att eftersom Gefle IF FF är en
sådan pass liten förening med begränsade resurser kommer vissa krav bli väldigt tuffa att
uppnå. Modellen är uppbyggd efter att föreningen poängbedöms utefter till hur stor del av
tjänst procentmässigt och här finns det uppenbara svårigheter att erhålla poäng eftersom
föreningens ledare till största delen är ideella krafter. En större förening har automatiskt fler
funktioner i organisationen som de kan få poängbedömning på, jämfört med en liten förening
som Gefle IF FF (Eva von Schéele-Frid, 2/3-11). Detta faktum poängterar även Olsson när
han säger;
”Vi vet vad som behövs göras, det är mer en brist att betala för att få det gjort” (Per Olsson,
3/3-11).

Andersson menar att certifieringsarbetet blir en belastning för honom personligen eftersom
det i slutändan är han som får stå för svars för innehållet i dokumentet. Under
certifieringsprocessen har Andersson all övrig arbetstid (assisterande tränare i A-laget)
handlat om arbetet med kvalitetssystemet. Andra svårigheter han upplever med arbetet är att
det är svårt att få dokumentet lättbegripligt för alla som ska ta del av det. I och med att
dokumentet till stor del också är till för kommunikationen med föräldrarna måste texten ha en
balans mellan att fungera som ett tillfredsställande stöd för ledarna i föreningen, men
följaktligen fortfarande vara lättbegripligt för exempelvis föräldrarna, menar Andersson
(Thomas Andersson, 1/3-11).
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Förutsättningarna vad beträffar tidsaspekten är också en svårighet som Eva von Shéele-Fríd
nämner. Enligt henne är som sagt kvalitetsarbetet viktigt för föreningen och något som hon
önskar att det skulle läggas ned mycket tid på ur ett långsiktigt perspektiv. Men i och med att
kvalitetsarbetet är långsiktigt prioriterar kanslipersonalen de arbetsuppgifter som ligger dem
närmast. Exempelvis nämner von Shéele-Fríd att mycket av arbetet vid samtalets tillfälle
handlade om att attrahera fler samverkanspartners, att prestera med goda resultat inför
Allsvenskan samt att framställa en ansökan om elitlicens till Svenska Fotbollsförbundet. Det
innebär att klubben inte hinner med kvalitetsarbetet så mycket som hon önskar att den skulle,
för att göra ett riktigt bra arbete. Von Shéele-Fríd tycker att det är viktigt att processen inte
blir något som de berörda parterna bara hafsar fram eftersom det är något som bygger upp
föreningen (Eva von Schéele-Frid, 2/3-11). Olsson betonar även han att certifieringsprocessen
är väldigt tidskrävande vilket innebär att det krävs ett stort engagemang från medlemmarna i
organisationen för att få det gjort (Per Olsson, 3/3-11). Andersson upplever samtidigt att det
kan finnas en svårighet att vissa ledare i föreningen inte ställer sig bakom den framtagna
policyn, vilket klubben måste vara beredd på. Det kan således uppstå problem med befintliga
ledare när policyn blir tydligare. Därför blir det ännu viktigare i rekryteringen av nya ledare
att vara tydlig med föreningens policy och att ledarna behöver ställa sig bakom den för att få
vara en del av föreningen (Thomas Andersson, 1/3-11).

Angående ambitionsnivån med certifieringsmodellen och vilken klassificering föreningen ska
få (där Utvecklingscentra är sämst och en femstjärnig Akademi är bäst) anser von Shéele-Fríd
att det för Gefle IF FF:s del kanske inte är realistiskt att bli en femstjärnig Akademi. Detta
beror på att hon ser svårigheter med att klara av certifieringsmodellens krav på den
bakomliggande organisationen i ungdomsverksamheten. Istället menar hon att det för
klubbens del blir viktigare att utveckla spelare som kommer fram till representationslaget och
får poäng genom detta. Därför hävdar Eva von Shéele-Fríd att föreningen istället kanske bör
sikta på att erhålla de 750 poäng som krävs under kategori A-G (se s. 87) och sedan erhålla
resterande poäng för spelarutvecklingen;
”[…] då blir det upp till oss att berätta att det kan vara minst lika bra egentligen.” (Eva von
Schéele-Frid, 2/3-11)
Von Shéele-Fríd uttrycker även att det finns en förhoppning om att SEF utvärderar
certifieringsmodellen och kommer fram till att kvantitet inte är samma sak som kvalitet.
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Andersson och Olsson påpekar en annan svårighet med att förankra policyarbetet, som enligt
dem inte är en direkt följd av certifieringsmodellen i sig, däremot hur pass framgångsrikt
certifieringsarbetet blir. Båda två menar att det finns en brist faciliteter där föreningsandan
kan spridas. Det innebär att det inte finns en naturlig kontaktpunkt mellan kanslipersonal och
ledare från alla de olika åldrarna, vilket kan innebära att det blir svårt att utveckla ett större
engagemang för föreningen (Per Olsson, 3/3-11 samt Thomas Andersson, 1/3-11).

4.3.5 Uppfattade fördelar
En fördel med certifieringsmodellen enligt von Shéele-Fríd är att i och med att föreningen är
beroende av bra ungdoms- och talangutveckling, som ett sätt att bygga sitt representationslag.
Kvalitetssystemet blir på så sätt ett verktyg som fastställer vad föreningen behöver göra och
kan således fungera som ett styrmedel mot de mål som finns i föreningen (Eva von SchéeleFrid, 2/3). Enligt Thomas Andersson kommer slutprodukten av certifieringsarbetet att vara bra
för Gefle IF FF eftersom medlemmarna får något att hålla sig till. Föreningen tvingas gå till
botten med mycket och göra policyn mer detaljerad och kravspecifik. Det arbete som är ett
resultat av processen kommer således att bli en tydlig linje för vad föreningen står för, vilket
kommer att gynna föreningen både internt men också externt eftersom dokumentet ska
kommuniceras ut på ett tydligt sätt. Han tror att engagemanget för föreningen kommer att öka
på så sätt (Thomas Andersson, 1/3-11).

Olsson tycker att ett positivt resultat av certifieringsmodellen är att föreningens
policydokument har fått större uppmärksamhet. I och med att systemet sträcker sig över
åldern 8-19 år innebär det enligt honom att det krävs ingångar från en större mängd människor
som verkar inom ett bredare fält. Utbildningsdagen som föreningen anordnade med syftet att
utveckla policyn visade också att det finns många föräldraledare som har en stor mängd
kunskap och därför är det viktigt att få med dem i processen. Det har certifieringsarbetet varit
bra för, menar Olsson (Per Olsson, 3/3-11).

Certifieringsmodellen medför även att arbetet med de frågor som berörs lyfts upp på
prioriteringslistan, hävdar von Shéele-Fríd. Med systemet som grund fungerar det som ett
verktyg för hur föreningen prioriterar när aktiviteter ska planeras. Det kan användas för att
utvärdera vilka utgifter som är bäst för föreningen i längden. Dessutom påpekar hon att de
samverkanspartners hon har nämnt certifieringsarbetet för tycker att det låter mycket positivt
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med hur föreningen arbetar kring barn-, ungdoms- och talangutveckling (Eva von SchéeleFrid, 2/3).
Både Andersson och von Shéele-Fríd poängterar att certifieringsmodellen kan ha en positiv
påverkan på samarbetet med Gävle kommun. Andersson menar att i och med kraven från
SEF, som certifieringsmodellen är en följd av, kan föreningen använda sig av den som ett
påtryckningsmedel mot kommunen. För föreningens del kan det innebära att klubben får så
många träningar som den önskar på Strömvallen (kommunalt ägd), medan kommunen kan dra
fördelar av det eftersom Gefle IF FF blir mer attraktivt för lovande spelare från andra
kommuner. Det innebär att spelare flyttar till kommunen och på så sätt kan det ligga i allas
intresse att föreningen ska ha en bra akademi (Thomas Andersson, 1/3-11). Von Shéele-Fríd
påpekar också att ju högre status föreningen skulle få i och med implementeringen av
kvalitetssystemet, desto fler aktiva kommer det att finnas i klubben. Ur samhällssynpunkt är
det en viktig prioritering att locka barn och ungdomar till fysisk aktivitet, vilket
certifieringsarbetet kan leda till, påstår von Shéele-Fríd (Eva von Schéele-Frid, 2/3-11).

4.3.6 Kvalitetssystemets påverkan
På frågan hur respondenterna upplever att kvalitetssystemet påverkar föreningens arbetssätt i
de olika processerna är det ingen som uppfattar att det innebär en direkt skillnad. Andersson
menar att i och med att föreningens policy ”Spelaren i centrum” har funnits även förut finns
det redan en grund att stå på. Däremot anser han att certifieringsprocessen leder till att policyn
blir alltmer detaljerad (Thomas Andersson, 1/3-11). Von Shéele-Fríd påpekar även hon att
certifieringsarbetet än så länge inte har påverkat arbetsmetoderna i föreningen, men att det
förhoppningsvis gör det i längden. Systemet framkallar ett behov av ledarträffar med mera,
vilket innebär att det samverkar med andra funktioner i klubben, vilket kommer att leda till att
det blir en större tydlighet med de satsningar som genomförs.
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certifieringsprocess och dess påverkande framgångsfaktorer och barriärer liknar/skiljer sig
från den framtagna analysmodellen. Detta ämnar studien svara på i nedanstående kapitel, där
författaren först kommer att analysera certifieringsprocessen, därefter de externa och interna
påverkansfaktorerna.

5.1 Certifieringsprocessen
Processen som helhet
Från fallstudien kan vi se att certifieringsprocessen för Gefle IF FF:s del skiljer sig något från
vad forskningen inom området förespråkar. Faserna i processen är något flytande och det
finns ibland ingen tydlig början och slut. Diagnostiseringen påbörjades först av Thomas
Andersson som ansvarig för certifieringsarbetet redan vid årsskiftet 2010/2011. Här utgick
han från det policydokument som redan fanns i föreningen och jämförde vad som fanns
dokumenterat i policyn med certifieringsmodellens standards. Utbildningsdagen den 6/2-11
fungerande främst som ett sätt att utvärdera policyn, däremot var det också ett tillfälle där
planeringen började för hur revideringen skulle genomföras. Utvärderingen har dock inte
utmynnat i en konkret plan för hur certifieringsarbetet ska genomföras, utan planeringsfasen
har i princip varit obefintlig. Klubben har istället hoppat från diagnos till dokumentering, där
utvärderingen inte har kommit till konkret användning, bortsett från då de identifierade
områdena har diskuterats i och med revideringen av policydokumentet. Dokumenteringen har
skett succesivt av Andersson allt eftersom processen startade.

Nästa steg i certifieringsprocessen är enligt det teoretiska ramverket implementeringsfasen där
organisationen genomför de förändringar som krävs utifrån kvalitetssystemets riktlinjer.
Däremot visar undersökningen att denna fas i princip ”ligger utanför” certifieringsprocessen,
alternativt efter certifieringsfasen. Detta beror på att det sista som genomfördes innan
granskningen var dokumenteringen av föreningens policy och riktlinjer, samt det var också
enbart detta dokument som granskades. Föreningen dokumenterade därför hur verksamheten
bedrivs och vilken organisation som fanns bakom, utan att genomföra några förändringar
initialt. Förändringarna kan således komma efter granskningen och därför hamnar fasen
utanför alternativt efter granskningsfasen. På grund av att granskningen enbart genomförs på
föreningens dokumenterade policys och manualer, kan detta innebära att föreningen skriver
en sak i dokumenten, men egentligen inte genomför det som står. Enligt min uppfattning är
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detta faktum dock ingen risk för föreningar som verkligen strävar efter att uppnå
kvalitetsförbättringar på lång sikt, eftersom certifieringsmodellen är ett återkommande
granskningsverktyg. Det innebär att implementeringsfasen egentligen är något som ligger
utanför certifieringsprocessen och istället genomsyrar hela processen. Då föreningen inom ett
år får möjligheten att genomföra förändringar och uppdatera dokumentationen, kan den
därmed också erhålla fler poäng av granskningsorganet. Det är således ingen saknad av
implementeringsfasen, för föreningens del kommer den huvudsakligen efter granskningsfasen
bara. Dessutom kan certifieringsprocessen ses som ett återkommande inslag i verksamheten.
Detta illustreras i nedanstående modell. Trots att det fanns en avsaknad av planeringsfasen för
Gefle IF FF:s del, illustreras fasen ändå för att tydliggöra hur processen därmed ser ut.

5 Gefle IF FF:s faktiska certifieringsprocess

Implementering

Diagnos

Planering

Dokumentering

Certifiering

Implementering

Modell 5: Egen modell efter bearbetning av Martínez m.fl. (2000)

Längden på föreningens certifieringsprocess skiljer sig även från vad forskningen presenterar.
Som helhet har processen internt, från diagnos till granskning, varat cirka fyra till fem
månader, medan certifieringsarbetet med ett ISO-kvalitetssystem varar uppemot två år. För
föreningens del är min estimering att diagnosfasen utgjorde ungefär en till två månader,
planeringsfasen var som sagt mer eller mindre obefintlig, och dokumenteringsfasen varade
under en till två månader. Därefter genomfördes granskningen under en dag. I det avseendet
är processen väsentligt

kortare, däremot
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är detta som

sagt

en återkommande

certifieringsprocess, som kan sträcka sig så länge som SEF anser att det är ett vettigt
kvalitetssystem. Därför skulle man kunna säga att implementeringsfasen sträcker sig över de
resterande månaderna på året.

Utifrån studiens resultat kan vi också se att själva certifieringsprocessen i sig är en
framgångsfaktor, om den utförs enligt vad författarna föreslår. Det innebär att om föreningen
tar sig an certifieringsmodellen genom de olika faserna, ökar sannolikheten för ett
framgångsrikt certifieringsarbete. Motsatsen, att organisationen inte utför processen på ett
tillfredsställande sätt, kan också utgöra ett hinder för framgång. Hur de olika faserna kan
utgöra både en framgångsfaktor men också en barriär diskuteras nedan.
Diagnosfasen
Genom att först diagnostisera och utvärdera verksamheten, med fördel via en gapanalys som
Magd (2006) och Wilson (1996) föreslår, kan klubben få en insikt i vilka gap som måste
åtgärdas i jämförelse med certifieringsmodellen. Genomförs detta på ett tillfredsställande vis,
ligger utvärderingen till grund för det fortsatta certifieringsarbetet och därmed finns det ett
tydligt fokus för processen. Sker det däremot inte en tillfredsställande utvärdering på
organisationen i fråga sker certifieringsarbetet i blindo, vilket innebär att det inte finns ett
tydligt fokus för arbetet. Detta försämrar effekten av implementeringen. Som tidigare nämnts
har ingen konkret gapanalys genomförts som bland annat Wilson (1996) poängterar.
Andersson har även utvärderat policydokumentet självständigt, men även där utan ett
systematiskt angreppssätt. Detta innebär att föreningen möjligtvis hade kunnat dra nytta av en
ännu mer systematisk gapanalys som hade fungerat som ett riktmärke för föreningens
kvalitetsarbete.

Planeringsfasen
Undersökningen visar att tillfredsställande planering för certifieringsarbetet utgör en
framgångsfaktor. Organisationen bör planera för arbetet utifrån den analys som genomfördes i
diagnosfasen och ha en tydlig målsättning med arbetet. Organisationen behöver även länka
samman certifieringsarbetet med den övergripande strategin för verksamheten. Däremot kan
även bristen på planering och felaktig syn på planering vara ett hinder i implementeringen av
kvalitetssystemet. Om inte planeringsarbetet får tid, kommer organisationen att hoppa direkt
till handling, utan en tydlig grund för hur kvalitetsförbättringarna ska ske. På så sätt kan inte
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organisationen erhålla fördelarna med kvalitetssystemet. Det är dock viktigt att
planeringsfasen inte tar för lång tid, eftersom processen då stagnerar.
Den studerade föreningen hade som sagt ingen konkret planeringsfas, utan certifieringsarbetet
skedde succesivt. Det innebär att certifieringsarbetet kan ha stressats fram, utan en konkret
målsättning och vision för hur processen ska bedrivas och vad den ska leda till. På så sätt
finns det en risk att kvalitetsförbättringarna inte blir lika slagkraftiga. I och med att resultatet
av certifieringsprocessen inte är synbart än, är det svårt att säga vad bristen på planering kan
ha lett till. Arbetet har antagligen inte varit så strukturerat som det kunnat ha varit.
Dokumenteringsfasen
Då organisationen genomför dokumenteringen av verksamhetens processer och aktiviteter är
det viktigt att medarbetarna innan dess har fått göra en noggrann utvärdering av de nuvarande
dokumenten. Detta för att de ska fungera som ett stöd i det dagliga arbetet. Dokumentationen
ska således ses som ett stöd och inte som ett verktyg för att ge direktiv, samt utformas efter
den specifika verksamheten och inte systemet i sig. Det är även viktigt att medarbetarna är
delaktiga i dokumenteringsfasen för att förankra arbetet hos samtliga medlemmar. Det finns
däremot risker med dokumenteringen, om det finns en strävan att dokumentera allting för
detaljerat. Manualerna som tas fram blir därmed en börda och kan istället ses som ett sätt för
ledningen att kontrollera medarbetarna. Om dokumenteringen i sig har större fokus än de
aktiviteter som dokumenteras, kommer inte manualerna att vara det stöd som det ämnar vara.
Detta faktum kan även appliceras då dokumenteringen fokuserar på ett erhålla certifikat,
istället för kvalitetsförbättringar.

Dokumenteringsfasen i Gefle IF FF har visat sig vara en framgångsfaktor i
certifieringsprocessen. Anledningen till det är att policyn inte är ett resultat av
certifieringsmodellen, utan att riktlinjerna istället har integrerats i det befintliga dokumentet.
Det innebär att dokumentationen utformas efter den specifika verksamheten vilket utgör en
framgångsfaktor. Dessutom är strävan att dokumenteringen ska fungera som ett stöd för
föreningens ledare. Dokumenteringen utgör därför ingen barriär i processen, däremot kan vi
utifrån resultatet konstatera att dokumenteringen i vissa avseenden inte är tillräcklig, alltså att
policydokumentet inte är detaljerat nog. Risken för att policyn ska ses som ett verktyg för
kontroll av medarbetarna är liten enligt min åsikt, eftersom det snarare finns ett stort behov av
ytterligare manualer som stöd för föreningens ledare.
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Ovanstående resonemang gällande certifieringsprocessen visar att en organisation har mycket
att vinna på om processen genomförs på ett korrekt sätt. På samma sätt har vi fått erfara att det
finns risker med genomförandet i de olika faserna. Dessa faktorer är dock inte de enda
variabler som kan påverka certifieringsprocessen i organisationen, utan det förekommer fler
framgångsfaktorer och barriärer, av både intern och extern karaktär, som inverkar på
processen. Dessa redovisas nedan.

5.2 Interna faktorer
5.2.1 Framgångsfaktorer
Ledningens stöd och engagemang, attityd till kvalitetssystemet samt kvalitetskulturen
Vad beträffar interna framgångsfaktorer är ledningens stöd och engagemang den faktor som
flest författare poängterar betydelsen av. Detta ses som en grundläggande faktor till hur hela
processen genomförs, eftersom ledningen signalerar betydelsen av kvalitetssystemet genom
att visa sitt stöd och engagemang för de medarbetare som är inblandade i processen.
Ledningen behöver se till att det finns tid och resurser för att genomföra ett bra
certifieringsarbete samt ha ett realistiskt synsätt på hur stor andel tid medarbetarna lägger ner
på utvecklingsarbetet. Den teoretiska genomgången belyser även att existensen/etablerandet
av en kvalitetskultur gynnar implementeringsarbetet av kvalitetssystemet, eftersom det hjälper
alla medlemmar att hålla fokus på processen. Kvalitetskulturen har även större sannolikhet att
leda till goda resultat inom certifieringsprocessen för mindre organisationer (Terziovski och
Samson, 2007), vilket är en kategori som Gefle IF FF kan klassificeras inom (Europeiska
Kommissionen, 2003-05-06)
När jag framöver diskuterar ”ledningen” i Gefle IF FF menar jag de personer som har det
största ansvaret för certifieringsarbetet i organisationen, det vill säga respondenterna i
empiriavsnittet. Enligt min uppfattning är ledningens stöd och engagemang tydligt kopplat till
ledningens attityd till kvalitetssystemet. Genom att ha korrekt attityd och förstå innebörden av
kvalitetssystemet, innebär det att ledningen ger sitt stöd och engagemang för arbetet. Av
undersökningen redogörs inte att ledningen är stödjande och engagerade mer än att
respondenterna säger det. Däremot, uppfattningen att ledningens attityd till kvalitetssystemet
är kopplat till denna faktor, kan vi se att ledningen har korrekt attityd till
certifieringsprocessen. Ledningen förstår inte bara att implementeringen av systemet behövs,
utan också varför. Det finns ett mål med arbetet där visionen är att föreningen ska klassas som
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en ”Akademi”. Genom att ledningen ser nyttan med certifieringsmodellen, kommer därmed
stödet och engagemanget naturligt. Annars har inte ledningen korrekt attityd, enligt min åsikt.

Vad beträffar befintligheten av en kvalitetskultur i Gefle IF FF kan jag bara konstatera att
detta utgör ett eget forskningsområde. Det är oerhört svårt att fastställa vad kulturen består av
och om den är framstående eller inte. Däremot vågar jag påstå att det finns en strävan att
uppnå en hög nivå av kvalitet i föreningen, i alla processer och aktiviteter. Kvalitetskulturen
har därmed sannolikt bidragit till att certifieringsarbetet har förbättras, i och med att
föreningen är förhållandevis liten (Terziovski och Samson, 2007).

En kvalitetschef utsedd av ledningen är också en viktig framgångsfaktor visar studiens
resultat, vilket kan kopplas samman med ovanstående resonemang. Kvalitetschefen fyller
funktionen som ett stöd och en drivkraft i det dagliga arbetet med kvalitetssystemet.
Andersson har fungerat som kvalitetschef i Gefle IF FF:s certifieringsprocess där han dels har
informerat och utbildat de personer som är inblandade i processen i kvalitetssystemet. Han har
varit den person som har drivit processen framåt och har koordinerat arbetsgruppen i deras
individuella arbete med processen.

Ovanstående faktorer är följaktligen en förutsättning för att certifieringsprocessen ska bli
framgångsrik, däremot krävs det även andra förutsättningar för att processen ska kunna
bedrivas på ett tillfredsställande vis. Dessa förutsättningar diskuteras nedan.

Rätt förutsättningar
Undersökningen visar att ledningen behöver se till att de personer som är inblandade i
certifieringsprocessen har rätt förutsättningar gällande finansiella resurser, tid och
pappersarbete, så att processen kan genomföras med hög kvalitet. Lin och Jang (2008)
framhåller vikten av att ge och skapa tillfredsställande med tid för allt arbete som är kopplat
till processen. För Gefle IF FF:s del kan vi se att det finns svårigheter med att tillhandahålla
rätt förutsättningar för arbetet. Dels kan inte föreningen lägga ned pengar på processen utöver
de vanliga personalkostnaderna, men det har även förekommit en tidsbrist gällande
certifieringsprocessens längd. Certifieringsmodellen blev färdig i december 2010 och
granskningen av föreningen skedde i mitten av april. Det innebär att arbetet har kunnat pågå i
maximalt i fem månader, vilket är en kort tid enligt forskning inom området. Därmed har
certifieringsarbetet möjligtvis blivit lidande vad beträffar utvärdering och planering av
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certifieringsarbetet, som jag har diskuterat tidigare, vilket Lin och Jang (2008) betonar som
viktiga förutsättningar för en framgångsrik certifieringsprocess.

Trots det att ledningen visar sitt stöd och engagemang, samt att rätt förutsättningar föreligger
för certifieringsarbetet, är detta ingen garanti för att processen blir framgångsrik. Detta beror
på att de personer som ska genomföra förändringarna i verksamheten måste vara engagerade
samt ha den kompetens som krävs för förändringsarbetet. Vikten av detta och hur
engagemanget skapas, följer nedan.

Medarbetarnas engagemang och utbildning
Studien visar betydelsen av medarbetarnas engagemang för certifieringsprocessen. Att
medarbetarna spelar en viktig roll är relativt enkelt att inse eftersom de är personerna som är
närmast organisationens processer och aktiviteter. Det innebär att om medarbetarna är
engagerade i kvalitetsarbetet kommer de att anstränga sig för att förbättra kvaliteten i
verksamheten. Studien visar även att det är extra viktigt med medarbetarnas engagemang i
mindre organisationer, men att organisationerna, i och med att de är mindre generellt sätt har
ett större engagemang bland personalen. För att medarbetarna ska vara engagerade i processen
är det viktigt att ledningen uppmuntrar och underlättar deras frivilliga inblandning i
certifieringsarbetet.

Gefle IF FF har i form av ideell förening ett naturligt medföljande engagemang bland sina
ideella ledare. Ledarna väljer att lägga sin fritid på en verksamhet som de har ett personligt
intresse i. Därmed ökar sannolikheten att ledarna även är engagerade i certifieringsprocessen.
Visserligen kan det finnas ideella ledare som egentligen inte är speciellt engagerade i
föreningen, men risken är väsentlig mindre i en ideell förening jämfört med exempelvis en
offentlig verksamhet, enligt min åsikt. Detta visades under utbildningsdagen där det fanns
mycket synpunkter på föreningens policydokument, plus att det fanns ett stort intresse att
deltaga i arbetsgruppen. Detta engagemang har inneburit att arbetsbelastningen på Andersson
som ansvarig har minskat, plus att han har fått assistans på de områden han inte har tillräckligt
med information. Dessutom förankras kvalitetsförbättringarna på ett tydligare vis, eftersom
ledare från olika nivåer har varit delaktiga i diskussionerna. Därmed har detta engagemang
varit otroligt viktigt för föreningens certifieringsarbete.
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Ett led i att hålla medarbetarna engagerade är även att se till att de förstår innebörden av
kvalitetssystemet och betydelsen av det, samt att de vet vad ledningen förväntar sig av dem ur
kvalitetssynpunkt och hur de bör agera utifrån detta. Genom utbildning får medarbetarna en
större förståelse för betydelsen för kvalitetssystemet vilket också ökar engagemanget för
kvalitetsarbetet. Medarbetarna behöver lära sig färdigheterna som krävs för att kunna förbättra
kvaliteten inom de områden det berör. Även ledningen behöver utbilda sig i hur
kvalitetssystemet fungerar och hur förändringsarbetet går till på bästa sätt, för att sedan
applicera detta på medarbetarna.
Vad beträffar Gefle IF FF så påverkar inte certifieringsmodellen föreningens processer och
aktiviteter nämnvärt, utan föreningen fortsätter att arbeta på ett likartat sätt, det är egentligen
bara det att arbetet uppmärksammas på ett tydligare sätt i och med certifieringsmodellen. Det
innebär att föreningens ledare egentligen inte behöver utbildning i hur kvalitetssystemet är
utformat, däremot behöver de skapa sig en förståelse för dess innebörd. Denna förståelse var
något som ledningen försökte skapa i och med utbildningsdagen, då certifieringsmodellen
blev presenterad men också integrerad i föreningens arbete med kvalitetspolicyn. Utbildning
av ledare är extra viktigt i föreningens strävan att kvalitetssäkra verksamheten, visar studien.
Om samtliga ledare får tillfredsställande utbildning i hur de ska agera som ledare utifrån
föreningens policy, kommer givetvis kvaliteten säkras. På samma sätt, har de inte
kompetensen som krävs för att vara ledare, blir ungdomsverksamheten lidande. Så ur ett
långsiktigt perspektiv är utbildningen av ledarna en viktig faktor för att föreningen ska
förbättra sin kvalitet.

Utbildningen av ledarna kan i grunden ske på två sätt. Det ena är intern fortbildning för
föreningens ledare av exempelvis förenings utbildningsansvarige (studiens författare). Det
andra är att ledarna får närvara på tränarutbildningar som anordnas av Svenska
Fotbollsförbundet. Här erbjuds utbildningar i olika steg, och ju fler kurser som en ledare har
närvarat vid genererar högre poäng av certifieringsmodellen. Utifrån kvalitetssystemet är det
därför även viktigt att ledarna får denna typ av utbildning, för att föreningen ska erhålla fler
poäng. . Sammanlagt kan den ideella ledaren deltaga i 34 utbildningsdagar och utbildningen
av ledare kostar föreningen cirka 1000 kronor per ledare och kurs.

Beträffande utbildning, visar undersökningen att det även är viktigt att den person som är
ansvarig för processen utbildas i kvalitetssystemets utformning, men även hur ett
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förändringsarbete genomförs på bästa sätt. Den ansvarige i föreningen, Andersson, har
utbildats i certifieringsmodellens utformande i och med att han själv varit delaktig i
framställningen av den. Däremot har han inte fått utbildning hur implementeringen genomförs
på ett bra sätt, vilket hade varit nyttigt för Gefle IF FF:s certifieringsarbete. Om Andersson
hade fått erhålla en sådan kunskap, skulle troligen processen utformats på ett sätt som
sannolikt
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till

framgång,

i
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med

vad

som
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angående

framgångsfaktorerna i processen. Troligtvis skulle Andersson även ha erhållit kunskap om hur
hinder för certifieringsarbetet kan hanteras. Vad dessa barriärer kan vara och som har
påverkat Gefle IF FF kommer diskuteras härnäst.

5.2.2 Barriärer
Brist på ledningens stöd och engagemang, samt inkorrekt attityd till kvalitetssystemet
Denna rapport påvisar att bristen på ledningens stöd och engagemang utgör ett stort hinder i
en organisations certifieringsprocess. Orsaken till detta är att ledningen då sänder ut signaler
till övriga medarbetare att certifieringsarbetet inte är viktigt, vilket leder till att arbetet inte
prioriteras. Enligt min uppfattning ligger detta faktum nära till hands vad beträffar ledningens
attityd till kvalitetssystemet. Om attityden till kvalitetssystemet är att organisationen behöver
det men att det inte finns någon uppfattning om varför det behövs, är certifieringen ett mål i
sig. Ledningen har således inte satt certifieringsarbetet i ett större sammanhang och i ett
långsiktigt perspektiv vilket påverkar organisationen negativt i processen (Gustafsson m.fl.,
2001; Zeng, Tian och Tam, 2007). Jag anser därmed att det säger sig självt att om ledningen
har inkorrekt attityd till certifieringsarbetet, kommer inte ledningen att vara stödjande och
engagerade i processen. I alla fall inte med de rätta intentionerna.

Som jag tidigare har diskuterat påvisar de personer som har störst ansvar för
certifieringsarbetet ett stort engagemang för certifieringsarbetet. På så sätt föreligger det ingen
brist på ledningens stöd och engagemang, sen som sagt, är det svårt för mig att avgöra hur
pass stort stöd och engagemanget i själva verket är, men det utgör absolut ingen barriär i
arbetet. Detsamma gäller ledningens attityd, studien påvisar tydligt att ledningen har korrekt
attityd till certifieringsmodellen; strävan är inte uppnå så gott resultat bara för att, utan
modellen ses som ett hjälpmedel att förbättra verksamheten. Som tidigare diskuterats är detta
dock ingen garanti för att certifieringsprocessen blir framgångsrik, utan det finns ytterligare
faktorer som har en negativ påverkan på arbetet. Den största och mest betungande för den
studerade föreningen diskuteras nedan.
71

Brist på resurser
Undersökningen visar att bristen på resurser kan vara det absolut största hindret för en
organisation i implementeringen av ett kvalitetssystem, framförallt vad beträffar mindre
organisationer (Gustafsson m.fl., 2001 samt Bhuiyan och Alam, 2005). Bristen på resurser kan
tyda sig i finansiella resurser, men även i tid och i personal. För den studerade föreningens del
finns det en stark koppling till författarnas resonemang. Först och främst leder bristen på
finansiella resurser att Gefle IF FF får svårt att leva upp till de standards som
certifieringsmodellen har (mer om detta under rubrik 5.3.2). Dessutom eftersom föreningens
anställda redan har en full anställningsgrad inom andra funktioner, har det förekommit brist
på tid för certifieringsprocessen. Andersson som är både assisterande A-lagstränare samt
Tipselitprojektansvarig utöver ansvaret för certifieringsprocessen, har på grund av detta inte
kunna lägga ner den tid som krävdes för att mer lyckat resultat. Denna aspekt kommer
exempelvis i uttryck i att han inte har haft tillräckligt med tid för att dokumentera detaljerade
utbildningsplaner för föreningens ungdomsspelare i samtliga åldrar. Hade föreningen däremot
haft en sportslig koordinator som mer eller mindre hade kunnat arbeta med
certifieringsprocessen på heltid, hade dels utbildningsplanerna kunnat få mer tid till
förfogande, men föreningen skulle också erhålla poäng av certifieringsmodellen genom att
enbart ha en sådan position tillsatt i organisationen. Bristen på resurser innebär därmed att
föreningen får svårt att förbättra verksamhetens kvalitet på alla områden, eftersom
förändringsarbetet är beroende av att rätt förutsättningar föreligger. Bristen på resurser är
dock inte den enda barriären som innefattar en bristfällighet. Detsamma gäller då
medarbetarna inte har den utbildning som krävs för att kvalitetsförbättringarna ska kunna
genomföras. Mer om detta under följande rubrik.

Brist på utbildning
Studien påvisar att om organisationens medarbetare inte blir utbildade i kvalitetssystemets
påverkan på organisationens processer och aktiviteter, kommer inte implementeringen att leda
till önskade kvalitetsförbättringar (se exempelvis Poksinska, Eklund och Dahlgaard, 2006). I
framförallt mindre organisationer kan utbildningen vara viktig, eftersom det är svårt att hitta
kompetent personal inom samtliga områden som berörs av kvalitetssystemet (Gustafsson
m.fl., 2001). Som utbildningsansvarig i Gefle IF FF vet jag att det finns ett utbildningsbehov
av våra ledare, vilket ständigt måste tillfredsställas. Givetvis är det viktigt att föreningens
ledare ska få den utbildningen som de behöver för att kunna bedriva verksamheten med så
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hög kvalitet som möjligt. I och med att verksamheten i grund och botten är ideell, är
föreningen beroende av de personer som är villiga att ställa upp för att bedriva verksamheten.
I många fall kan det finnas ledare med ett oerhört engagemang för föreningslivet, men som
behöver konkreta tips och råd för hur man genomför exempelvis en träning. Detta är mest
förekommande för lagen i de yngre åldrarna och för att höja kvaliteten här är det otroligt
viktigt att ledarna får stöd och känner sig uppskattade i form av utbildning. Så ur ett
långsiktigt kvalitetssäkrande perspektiv är utbildning av ledare en brist i föreningen.

Då det förekommer en brist på utbildning inom organisationen kan det få effekter på andra
aspekter i förändringsarbetet. Ett exempel på det är då medarbetarna inte får tillfredsställande
utbildning gällande förändringsarbetet och de nya kompetenser som krävs, kommer dels att
förändringarna inte få det önskade genomslaget i organisationen. Dessutom ökar bristen på
utbildning risken för att medarbetarna motsätter sig förändringsarbetet, vilket redogörs i
efterföljande rubrik.

Motstånd till förändring
Studien påvisar att förändringsarbeten i organisationer kan leda till motstånd bland
medarbetarna. Om inte ledningen lyckas etablera en förståelse för varför kvalitetssystemet
behövs i organisationen, kan medarbetarna ställa sig kritiska till förändringen. Medlemmarna
behöver även känna att de äger rätten till förändringsarbetet och därmed vara delaktiga,
annars sjunker engagemanget för kvalitetssystemet. Vad beträffar Gefle IF FF uppfattar jag
inte att det föreligger något generellt motstånd till förändring. Givetvis är detta min subjektiva
bedömning, men jag grundar den på upplevelsen från föreningens utbildningsdag när
certifieringsmodellen diskuterades. Kvalitetssystemet togs väl emot eftersom syftet som
presenterades var att förbättra verksamheten. I och med att det i en ideell verksamhet oftast
finns ett naturligt engagemang hos ledarna, uppfattade jag det som att ledarna upplevde
modellen som ett bra verktyg för att förbättra kvaliteten. Medlemmarna fick även information
om hur certifieringsmodellen skulle komma att påverka föreningen, vilket enbart handlade om
en större tydlighet. Risken för att det skulle uppstå motstånd till förändring minskar även då
kvalitetssystemet i sig inte bidrar till en förändrad syn på hur föreningen ska utföra
ungdomsverksamheten. Detta påverkar således inte ledarnas arbetsprocedur på ett negativt
sätt.
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förändringsarbetet, dels genom att spontant komma med förslag under revideringen av
policydokumentet, men även att ingå i den arbetsgrupp som skulle arbeta med
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certifieringsmodellen. Detta borde ha minskat risken för motstånd till förändringsarbetet,
enligt min åsikt.

5.3 Externa faktorer
Vi har nu gått igenom vilka interna påverkansfaktorer som finns kopplade till föreningens
certifieringsprocess. Som analysmodellen även visar finns det också externa faktorer som
påverkar arbetet. Studien börjar först med att diskutera de externa framgångsfaktorerna, för att
därefter diskutera de externa barriärerna.

5.3.1 Framgångsfaktorer
Konsultation samt skapande av nätverk
Den teoretiska genomgången påvisar att extern hjälp i form av konsultation är betydelsefulla
faktorer i certifieringsprocessen. Martínez m.fl (2000) hävdar i sin studie att bortsett från
ledningens stöd och engagemang för certifieringsprocessen, så är de viktigaste
framgångsfaktorerna externa. Tillgängligheten av lämpliga externa konsulter fastslår
författarna som den faktor som är av störst vikt för organisationens certifieringsarbete. Den
studerade föreningen har däremot inte använt sig av extern hjälp i certifieringsprocessen. Vad
det beror på är enligt min uppfattning att det inte finns några kvalificerade konsulter att tillgå
inom denna ”bransch”, samt att det troligtvis är något som klubben inte har resonerat att den
skulle behöva.

Om förekomsten av konsulter inom området fanns skulle det givetvis kunna vara fördelaktigt
för föreningen att hjälp av en sådan, dock inom vissa områden. Som forskningen redogör kan
konsulten bistå organisationen i frågor såsom att utbilda medarbetarna, att hjälpa till i
organisationens planering inför implementeringen samt i dokumenteringsfasen. För att
konsulten ska vara en framgångsfaktor krävs det dels att han/hon är väl införstådd med
organisationens processer och aktiviteter samt har en god insikt i det kvalitetssystem som ska
implementeras (Zeng, Tian och Tam, 2007). I och med att certifieringsmodellen är så pass ny
och att det kanske finns begränsad möjlighet till att göra konsultverksamhet inom området
(som är vanligt förekommande inom exempelvis ISO-certifiering), är troligtvis konsultation
inte en så stor framgångsfaktor som Martínez m.fl. (2000) påstår. Jag är av åsikten att den
bästa kompetensen finns inom föreningen, alltså hur klubben bedriver sin sportsliga
verksamhet. Det kan vara svårt för en konsult att lyckas etablera en så pass god insikt att
han/hon är till stor hjälp vid exempelvis dokumenteringen av föreningens kvalitetspolicy.
Däremot förekommer det som sagt utbildningar av ledare enligt Svenska Fotbollsförbundets
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tränarutbildningar, vilket visserligen kan ses som en typ av konsultation, men enligt den
teoretiska genomgången är konsultationen tydligare kopplad till certifieringsprocessen, vilket
inte tränarutbildningarna är i sig. Sen, som sagt, påverkar ledarnas utbildningsgrad hur många
poäng

föreningen

erhåller

av

certifieringsmodellen,

så

indirekt

påverkar

detta

certifieringsarbetet.

Det finns däremot områden då extern hjälp i form av konsultation kan vara nyttigt. För
föreningens del hade det varit bra om man hade fått assistans vad beträffar planeringen för
certifieringsarbetet. Eftersom ingen planering för processen skedde, kan det ha fått
konsekvenser för hur dokumentationen i nästa fas genomfördes. En konsult behöver i det här
läget inte vara så speciellt insatt i föreningens unika processer och aktiviteter, eftersom
planeringen för en certifieringsprocess i sig kan vara tillräckligt att kunna i denna aspekt.
Detsamma kan tänkas gälla i dokumenteringsfasen. Här kan föreningen få rådgivning om hur
den långsiktiga planeringen för certifieringsprocessen och dess påverkan i föreningen, samt
hur dokumenteringen bör gå till för bästa resultat.

Istället kan bildandet av nätverk vara en betydande framgångsfaktor för klubben, genom att
utbyta erfarenheter och lära av varandras misstag (Gustafsson m.fl., 2001). Dessutom, i brist
på tillfredsställande konsultation, kan nätverken vara ett substitut till konsulten där personer
från likartade verksamheter kan diskutera de speciella och unika särdrag som finns inom
fotbollsföreningarna, enligt min åsikt. Visserligen är ingen förening den andre lik, men genom
etablerande av nätverk som ungefärligt stämmer överens gällande storlek på organisationen
och mängden resurser, ökar sannolikheten att föreningarna i nätverken har stor hjälp av
varandra.

Externa påtryckningar
Ett område där olika forskare påvisar olika resultat, är huruvida externa påtryckningar (från
exempelvis kunder, leverantörer och certifieringsorgan) utgör en framgångsfaktor eller ett
hinder för organisationens certifieringsprocess. Exempelvis Fotopoulos, Psomas och
Kafetzopoulos, (2010) samt Zeng, Tian och Tam (2007) menar att påtryckningarna utgör ett
hinder. Boiral och Roy (2007) anser däremot att påtryckningarna kan vara en framgångsfaktor
om den interna motivationen för certifieringsarbetet är lågt. För Gefle IF FF:s del handlar det
enligt min åsikt om varken eller. Eftersom den interna motivationen för certifieringsprocessen
ändå är hög, innebär det att påtryckningarna i sig inte utgör en framgångsfaktor. Initialt är det
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dock påtryckningarna från SEF som har triggat igång certifieringsarbetet. I det avseendet är
påtryckningarna en avgörande faktor för hur omfattande certifieringsarbetet har varit i
föreningen, som Per Olsson också påpekar. Certifieringsorganets påtryckningar kan också
kopplas till vilken intention certifieringsorganet har. Det har visat sig att certifieringsorganet
kan ha en positiv påverkan på organisationens certifieringsprocess, men att detta är beroende
på organets engagemang för den specifika organisationen. Detta diskuteras nedan.

Certifieringsorganets engagemang
Studien påvisar även att det finns en relation mellan framgång i certifieringsprocessen och
certifieringsorganets engagemang och stöd för kvalitetsarbetet. Om det organ som utför
granskningen fungerar som ett stöd för den berörda organisationen och ger råd och förslag,
innebär det att organisationen får möjlighet att förbättra kvaliteten ur ett långsiktigt
perspektiv. Vad beträffar Gefle IF FF och granskningen av Stefan Lundin inom SEF, kan vi
konstatera att Lundin är engagerad för föreningens kvalitetsarbete samt ger råd för hur
verksamheten kan förbättras ännu mer. Detta gav föreningens representanter tydliga riktlinjer
för vilka områden som kunde förbättras utifrån certifieringsmodellen och på vilket sätt det
skulle kunna lösas. Detta innebär följaktligen att föreningen får en större insikt för hur
kvaliteten kan förbättras i verksamheten på lång sikt.

Från de hittills genomförda diskussionerna kan konstateras att det i många fall handlar om att
hitta en balans mellan de positiva och negativa påverkansfaktorerna. Exempelvis att noggrann
dokumentering är en framgångsfaktor, men å sidan utgör en alltför detaljerad dokumentation
en barriär. Detsamma gäller även de externa påtryckningarna, de kan som redovisats ovan
vara en framgångsfaktor i certifieringsprocessen, men de kan även utgöra en barriär. Detta
redogörs det för under nästa rubrik.

5.3.2 Barriärer
Externa påtryckningar
Undersökningen visar att då organisationer tenderar att genomföra certifieringsprocessen på
grund av externa påtryckningar finns det en risk att processen inte blir ordentligt genomförd.
Detta innebär följaktligen att organisationen inte erhåller de långsiktiga fördelar som är ett
resultat av implementeringen av kvalitetssystemet (se bland annat Fotopoulos, Psomas och
Kafetzopoulos, 2010; Zeng, Tian och Tam, 2007). Precis som Boiral och Roy (2007) fastslår
behöver externa påtryckningar inte alls vara ett hinder, snarare kan det vara en
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framgångsfaktor, om den interna motivationen för certifieringsarbetet är lågt. I denna
undersökning, kan vi fastslå att de externa påtryckningarna (krav att genomföra processen av
SEF) inte är något hinder i processen, snarare lutar det mer åt att vara en framgångsfaktor,
vilket jag har diskuterat i ovanstående rubrik. Orsaken till att det inte utgör en barriär är på
grund av att det finns en vilja och strävan att uppnå hög kvalitet i organisationen, och
certifieringsmodellen ses som ett verktyg att uppnå detta.

Kvalitetssystemets utformning
Som Gustafsson m.fl. (2001) påpekar kan kvalitetssystemets utformning i sig vara en barriär
för organisationen i certifieringsprocessen, framförallt i mindre organisationer. Eftersom
Gefle IF FF kan betecknas som en medelstor organisation kan vi i denna studie se att
föreningen upplever problem med hur certifieringsmodellen är utformad. Samtliga
respondenter påpekar att de kvantitativa aspekterna gällande modellen (såsom vilka
personalfunktioner föreningen har för ungdomsverksamheten och hur stor procent av
anställning de ägnar åt sådant arbete) är något som föreningen har mycket svårt att uppnå.
Enligt respondenterna finns det helt enkelt de finansiella resurserna att efterleva riktlinjerna,
vilket elitföreningar med större ekonomiska resurser har lättare för. Det spelar således ingen
roll vilka processer som bedrivs i föreningen på ideell basis, som i sig kan vara ytterst
kvalitetshöjande, eftersom inga poäng erhålls inom denna kategori ändå.

Detsamma gäller utbildningen av ledarna, där ledarna måste utbildas enligt Svenska
Fotbollsförbundets tränarutbildningar, annars erhålls inga poäng. Då föreningen har dåligt
med resurser innebär det att föreningen inte har råd att skicka alla ledare på utbildning.
Visserligen kan föreningen söka bidrag för denna typ av utbildning, men det räcker inte för att
täcka utbildningsbehovet ändå. Det spelar återigen ingen roll hur pass bra utbildningen
föreningen ger ledarna internt, det påverkar inte poängsättningen även fast det har en positivt
påverkan på kvaliteten i verksamheten. På så sätt kan vi konstatera att i Gefle IF FF:s fall
utgör certifieringsmodellen ett hinder i föreningens strävan att uppnå högsta möjliga poäng.
På samma sätt kan vi fastslå att bristen på resurser är starkt sammankopplat med
kvalitetssystemets utformning. Tillsammans utgör dessa två faktorer ett stort hinder för Gefle
IF FF i deras certifieringsprocess.

Vad som skulle kunna argumenteras mot certifieringsmodellens utformande är att modellen i
syfte att kvalitetssäkra elitklubbarna fokuserar en hel del på kvantitet. Precis som Eva von
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Schéele-Fríd fastslår är det givetvis viktigare vad föreningarna de facto gör till skillnad från
vilka funktioner som finns i organisationen. Visserligen är det sant i sig, men dessa olika
funktioner leder säkerligen i längden till att kvaliteten i föreningen höjs. Exempelvis har
koordinator-rollen (sportslig samordnare i ungdomsverksamheten, som finns till stöd för
ledarna) påvisat en tydlig kvalitetshöjning i klubbarna där rollen har tillsatts (Stefan Lundin,
Granskning, 14/4-11). Problemet kvarstår dock och detta är möjligtvis något som SEF måste
se över, så att inte föreningarna som är mindre missgynnas på grund av den anledningen.

5.4 Sammanfattning påverkansfaktorer: fallet Gefle IF FF
Utifrån ovanstående analys ges nedan en beskrivning av vilka faktorer som har påverkat Gefle
IF FF:s och dess certifieringsprocess. De faktorer som inte har utgjort en framgångsfaktor
eller en barriär kryssas över i modellen. De faktorer som hade kunnat utgöra en
framgångsfaktor eller barriär, men som i detta fall inte gjorde det, har streckade pilar.
6 Påverkansfaktorer Gefle IF FF

Figur 6: påverkansfaktorer Gefle IF FF. Egen modell efter bearbetning av Martínez m.fl. (2000).
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6 Sammanfattande diskussion
Figur 6 som illustrerade vilka påverkansfaktorer som berörde den studerade föreningen.
Däremot visar figuren inte vilka faktorer som har haft/kan tänkas ha störst påverkan i
certifieringsprocessen, samt hur själva processen ser ut för föreningen. Studien visar att vissa
faktorer, både interna och externa, har en större påverkan i Gefle IF FF:s certifieringsprocess
än andra. Visserligen är de olika faktorernas grad av påverkan inte mätbart i denna studie,
men jag anser ändå att jag utifrån undersökningen med relativt god precision kan illustrera
påverkansgraden. Detta redovisas nedan i figur 7.
7 Gefle IF FF:s certifieringsprocess och aktuella påverkansfaktorer
Nätverk

Kvalitetssystemets
utformning

Externa faktorer

Externa
påtryckningar

Implementering

Diagnos

Planering

Certifiering

Dokumentering

Implementering

Ej noggrann
planering

Diagnos

Utbildning

Rätt attityd

Kvalitetschef

Brist på utbildning
och kompetens
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Dokumentering
Kvalitetskultur
Planering
Ledningens stöd och
engagemang

Interna faktorer

Rätt förutsättningar

Medarbetarnas
engagemang

Figur 7: Gefle IF FF:s certifieringsprocess och påföljande påverkansfaktorer. Egen modell efter bearbetning
av Martínez m.fl. (2000).
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Ovanstående figur illustrerar de framgångsfaktorer och barriärer som påverkar föreningens
certifieringsprocess. Storleken på pilarna indikerar deras betydelse, däremot bör läsaren vara
uppmärksam på att det grundar sig på en subjektiv bedömning och är således inte konkret
mätbart. Vad beträffar framgångsfaktorerna är det oerhört svårt att säga om dessa faktorer
faktiskt är framgångsfaktorer, eftersom resultatet av certifieringsarbetet inte kan utläsas än.
Däremot, baserat på det teoretiska ramverket har förekomsten av dessa faktorer sannolikt varit
avgörande för Gefle IF FF:s certifieringsarbete. Utifrån modellen kan vi se att de flesta
påverkansfaktorer är interna, medan det enbart är tre externa faktorer som påverkar
föreningen i deras process.

Att ledningen har visat sitt stöd och engagemang för processen, tillsammans med att de har
rätt attityd till certifieringsarbetet har med största sannolikhet varit en starkt bidragande faktor
till att certifieringsprocessen kunde genomföras i föreningen på ett tillfredsställande sätt.
Tillsammans med att en kvalitetskultur finns i organisationen kan dessa faktorer ses som en
förutsättning i sig att certifieringsarbetet ska bli tillfredsställande. Utbildningen av ledare
inom föreningen är viktigt eftersom det är dessa personer som kan påverka kvaliteten mest i
föreningen, därför är det en viktig framgångsfaktor. Däremot har jag tidigare fastställt att det
finns ett utbildningsbehov av föreningens ledare för att kvaliteten på verksamheten ska höjas
till en önskvärd nivå, samt för att föreningen ska erhålla fler poäng av certifieringsmodellen.

Utifrån studien kan vi också konstatera att det är tre faktorer som skulle påverka föreningens
certifieringsprocess på ett positivt vis, om de skulle ha funnits/genomförts. Först och främst;
hade föreningen haft rätt förutsättningar gällande finansiella resurser, tid och personal, hade
mycket poäng kunnat erhållas i certifieringsmodellen. Hade föreningen planerat för processen
på ett tydligare sätt och använt sig av diagnosen i planeringen, hade processen haft ett
tydligare fokus och mål, även i ett långsiktigt perspektiv. Skulle föreningen även ha etablerat
ett nätverk med elitklubbar i en liknande situation som Gefle IF FF, hade föreningen kunnat
dra lärdom av de övriga klubbarnas erfarenhet och idéer hade kunnat diskuteras med
varandra.

Att föreningen har genomfört en utvärdering av policydokumentet, tillsammans med att
dokumentet ses som ett stöd för verksamhetens processer och aktiviteter, har även det
sannolikt lett till att processen har blivit mer framgångsrik. Fokus har legat på att identifiera
luckor där föreningens ledare upplever att en större tydlighet krävs, och dokumenteringen har
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utgått utifrån detta faktum. Vi kan även se att de externa påtryckningarna har varit en fördel i
föreningens arbete, eftersom Gefle IF FF har varit tvungna att genomföra processen och
påbörja arbetet med att förbättra kvaliteten på ett tydligare sätt än tidigare.

Vad beträffar de faktorer som utgör ett hinder i föreningens certifieringsprocess kan vi
konstatera att barriärerna är betydligt färre än framgångsfaktorerna. Däremot kan vi se att en
barriär kan försvåra arbetet avsevärt, där bristen på resurser utgör det absolut största hindret
för Gefle IF FF:s implementeringsarbete av certifieringsmodellen. I och med att det saknas
resurser i form av tid, pengar och personal kan inte föreningen arbeta med processen så som
den önskar. På samma sätt kan vi konstatera att bristen på resurser är starkt sammankopplat
med kvalitetssystemets utformning. Tillsammans utgör dessa två faktorer ett stort hinder för
Gefle IF FF i deras certifieringsprocess, vilket bekräftar Gustafssons m.fls. (2001)
resonemang om att bristen på resurser tillsammans med kvalitetssystemets utformning utgör
de största barriärerna i en organisations certifieringsprocess. Barriärerna måste således
överkommas för att föreningen verkligen ska kunna åtnjuta fördelarna med vad
certifieringsmodellen medför i form av kvalitetsförbättringar.

Visserligen kan man se Gefle IF FF:s certifieringsprocess som ett misslyckande, eftersom
föreningen sannolikt fick den lägsta rang (beslut har ännu inte kommit) som en elitklubb kan
erhålla, vilket är ”Utvecklingscentra”. Däremot anser jag att man bör ställa detta i kontrast
mot föreningens förutsättningar att på ett detaljerat vis arbeta med dessa frågor, då det finns
en betydande brist på resurser i form av tid, personal och pengar. Hade således föreningen
haft rätt förutsättningar för genomförandet av certifieringsprocessen skulle fler poäng erhållas
i och med att;


föreningen hade haft tid att göra en mer noggrann utvärdering och planering



personer inom föreningen skulle ha tid att genomföra ett mer detaljerat
dokumenteringsarbete, exempelvis att utveckla spelarutbildningsplaner



föreningen skulle ha fler resurser att utbilda sina ledare



föreningen kunde ha anställt personal inom de funktioner som certifieringsmodellen
bedömer

Anledningen till att jag vågar påstå detta är att det finns en strävan i Gefle IF FF att förbättra
verksamheten och att jobba för kvalitetsförbättringar i ett långsiktigt perspektiv. Attityden
gentemot kvalitetssystemet är positivt och ledningen visar sitt stöd och engagemang för
kvalitetssäkringsarbetet. Gefle IF FF har även mycket gratis vad beträffar ”medarbetarnas”
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engagemang, i och med att de själva väljer att tillbringa sin fritid på att vara verksamma i
föreningen.

Denna studie bidrar till en ökad förståelse för certifieringsarbetets olika faser samt för vilka
faktorer som påverkar certifieringsprocessen. Undersökningen bidrar till förståelsen för
organisationer generellt, men elitfotbollsföreningar i synnerhet. Studien påvisar hur
certifieringsprocessen med fördel kan utformas i föreningen för bästa resultat, samt vilka
framgångsfaktorer som är viktiga att ha i åtanke och vilka barriärer som klubben måste
överkomma. Genom att ta del av denna undersökning kan fotbollsföreningar, men även övriga
organisationer, som genomgår en liknande process som Gefle IF FF få nödvändig kunskap om
hur implementeringen av kvalitetssystemet ska leda till just de kvalitetsförbättringar som
eftersträvas.

Då denna undersökning grundar sig på en enskild fallstudie eftersöker författaren ytterligare
studier på andra elitklubbars arbeta med certifieringsmodellen. Det vore intressant att kunna
jämföra hur de olika föreningarna har arbetat med certifieringsprocessen och kunna identifiera
likheterna och skillnaderna i arbetssättet, men också vilka framgångsfaktorer och barriärer
som påverkar de andra föreningarna. Därmed kan fallen tillsammans bidra till att skapa en
ännu starkare teoretisk modell som grundar sig på kvalitetsarbetet i elitklubbarna, snarare än
en generell ansats gällande arbetet med exempelvis ISO-kvalitetssystem. Denna studie skulle
enligt min förhoppning leda till att svensk fotboll blir mer konkurrenskraftiga, både klubbnivå
och nationell nivå.
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Bilaga 1
Gefle IF Fotboll är Norrlands äldsta idrottsförening som bildades 1882. Föreningen bedriver
både bredd och elitverksamhet. Innan föreningen gick upp i Allsvenskan år 2005 var
föreningens senaste sejour i högsta serien år 1982 (Gefle IF FF A) I skrivande stund är
föreningen inne på sin sjätte raka allsvenska säsong, vilket är det längsta i klubbens historia.
Utöver den personal som är kopplade till elitverksamheten, som är ett 30–40-tal anställda
(Eva von Schéele-Frid, 27/4-10) har föreningen sex heltidsanställda som arbetar inom
marknad, ungdom, kansli och ekonomi (Gefle IF FF B).

Föreningen är känd för att arbeta med små resurser och har också fått stort erkännande för att
klubben klarar av konkurrensen mot föreningar som har större ekonomiska muskler. Per
Olsson, sportchef i föreningen, gjorde en undersökning om det ekonomiska läget hos
föreningarna i Allsvenskan gentemot Gefle IF FF. Han konstaterade att Gefle IF FF är den
förening som har minst intäkter av de allsvenska föreningarna under en femårsperiod. Den
förening som har tjänat näst minst har efter spelarförsäljningar intäkter på 100 miljoner kronor
mer under denna period. Olsson nämner också att Kalmar FF som anses vara en liten klubb,
har haft dubbelt så hög omsättning som Gefle IF FF under femårsperioden (Per Olsson, 3/311). Så sent som i vintras var föreningen tvungen att vädja till sponsorer och allmänheten om
finansiellt stöd för att kunna kontraktera en ytterligare spelare till A-lagstruppen. Medierna
pratade om ekonomisk kris, men från föreningens sida poängterade man att avsikten med
åtstramningen av budgeten var att förhindra ekonomisk kris i framtiden (Gefle Dagblad,
2010-12-20; TV4, 2010-12-20).
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Bilaga 2
Jag har tidigare beskrivit hur certifieringsmodellen som föreningen ska utgå ifrån har tagits
fram och fyller för syfte. För att du som läsare ska få möjlighet tillgodose dig följande
innehåll är det dock viktigt att jag förklarar certifieringsmodellens utformande mer ingående.
Modellen är indelad i olika kategorier som svarar på hur ungdomsverksamheten i föreningen
är uppbyggd, vilka består av A-H. Kategori A innefattar 4 frågor om föreningens mål med
ungdomsverksamheten från 8-19 år. Kategori B ställer frågor gällande föreningens
utbildningsplaner för spelare från 8-19 år. Kategori C behandlar frågor gällande
utbildningsnivån på klubbens ledare och om det finns en utbildningsplan för dessa. Kategori
D inbegriper aspekter som planer och lokaler till spelarna i ungdomsverksamheten. Kategori
E innefattar föreningens skolsamverkan och kategori F föreningens samverkan med andra
föreningar från 8-19 år. Kategori G undersöker hur rekryteringen av spelare och ledare går till
i klubben. Kategori H innefattar slutligen det sportsliga resultatet av ungdomsverksamheten,
vilket innebär att föreningen får poäng efter hur många egenfostrade spelare som har
debuterat i elitsammanhang (Allsvenskan eller Superettan) och hur många år de har varit i
föreningen. Ju längre de har varit i föreningen och om spelaren har gjort någon landskamp
etcetera, desto högre poängsumma kan föreningen erhålla (Tipselit, 2011).

De olika kategorierna kan generera olika antal poäng som sedan tillsammans ligger till grund
för den certifieringsnivå som föreningen uppnår. Kategori A kan ge maximalt 150 poäng, B
kan ge 250 poäng, C 250 poäng, D 90 poäng, E 80 poäng, F 70 poäng, G 110 poäng. Kategori
H har däremot ingen maxgräns för hur många poäng som kan uppnås utan är således beroende
på hur många spelare som tillhört föreningen som har debuterat i elitsammanhang. Beroende
på hur många poäng föreningen erhåller kan olika certifieringsnivåer uppnås. Den lägsta
nivån benämns ”Utvecklingscentra” vilket föreningen betecknas då den erhåller färre än 750
poäng. Därefter kan klubben klassificeras som en ”Akademi” med ett nivåspann på 1-5
stjärnor. För att bli en Akademi med en stjärna behöver föreningen erhålla 750 poäng eller
mer inom kategori A-G, en Akademi med två stjärnor 1000 poäng eller mer, tre stjärnor 1250
poäng eller mer, fyra stjärnor 1500 poäng eller mer och slutligen för att klassificeras som den
högsta nivån av Akademi med fem stjärnor behöver föreningen erhålla 2000 poäng eller mer.
I certifieringsmodellen klargörs att den poängnivå föreningen erhåller den 1 juli 2011 skall
gälla till och med den 31 december 2011 (Certifieringsmodell för Tipselitklubbar, 2011).
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Bilaga 3
Berätta om hur du ser på certifieringen!
Berätta om din roll i arbetet?
Hur gick det till när ni kom på idén med certifieringen? Vem/vilka kläckte idén?
Berätta om hur certifieringsarbetet går till i organisationen.
Vad har varit svårast hittills? Vad tror du kommer bli svårast?
Vad har varit roligast?
Berätta om de positiva resultat du sett hittills!
Kan du ge din bild av hur det här sättet att jobba skiljer sig från hur ni jobbat förut? Hur andra
jobbar med samma saker?
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