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Sammandrag	  
	  
Tidigare studier har visat att den inledande fasen är den viktigaste för framtida fokus vid en 

implementering av ett miljöledningssystem. Denna studie har studerat hur förhållandet mellan 

upplevda fördelar, delaktighet och attityder förändras vid en implementering av 

miljöledningssystemet ISO 14001. Studien undersökte även hur attityderna, och indirekt de andra 

nämnda faktorerna, påverkar förändringsmotståndet/-benägenheten. För att svara på detta 

reviderade vi Giangreco och Pecceis (2005) tvåfaktorsmodell, baserat på tidigare forskning. Det 

insamlade materialet kommer främst från intervjuer av de anställda på ett litet företag. Det 

framkom att det finns ett förhållande mellan faktorerna, men att det inte nödvändigtvis behöver 

vara ömsesidigt. Attityder har även en påverkan på förändringsmotståndet/-benägenheten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYCKELORD:  
 
Förändringsmotstånd, förändringsbenägenhet, attityder, delaktighet, miljöledningssystem, ISO 
14001.	    
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1.	  Inledning	  

1.1	  Introduktion	  
 

Organisationer och dess strukturer är ett ständigt föränderligt fenomen. Studier och metoder 

måste således revideras och nya metoder utvecklas i takt med detta (Angelöw, 1991). Stabilitet 

var i studiers fokus i decennier, där bland annat massproduktion, standardisering och kontroll var 

grundreglerna (Orlikowski, 1996). Idag är däremot uttryck som kundanpassning och flexibilitet 

mode, där ”stability is out, change is in” (Orlikowski, 1996, s. 63). Inom förändringslitteraturen 

har uttrycket förändringsmotstånd fått stort fokus. Forskning har haft ett negativt angreppssätt 

kring förändringsmotstånd, och i första hand framställt det som något att överkomma (Dent och 

Goldberg, 1999). Detta kan ses som logiskt då många förändringar är toppstyrda, där de anställda 

fått lite eller inget alls att säga till om (Angelöw, 1991). Däremot har studier visat att ordet 

förändringsmotstånd kan vara överskattat, och menar att personalen må inte alltid helhjärtat ta till 

sig en förändring, men att få eller ingen upplevde ett påtagligt motstånd mot förändring (Dent och 

Goldberg, 1999). Det kan till och med vara så att förändring överlag i liten utsträckning handlar 

om direktörernas funderingar och beslut, utan i själva verket är ett naturligt svar på en föränderlig 

värld. Med detta synsätt innebär det att förändring i högsta grad kommer från att de anställda är 

lyhörda till externa aktiviteter och dess påverkan på deras jobb (Orlikowski, 1996).  

 

Ett annat område som är livligt debatterat idag är vilken miljöpåverkan människan utsätter jorden 

för, och vems ansvar det är att göra något åt det. Internationellt har länderna enats om att sträva 

mot en långsiktigt hållbar utveckling, där jordens resurser även räcker till även för framtida 

generationer (Ammenberg, 2004). När det kommer till miljöpolitiska frågor pågår ett ständigt 

förhandlingsarbete där en avvägning mellan kortsiktiga ekonomiska fördelar måste vägas mot en 

långsiktig påverkan på miljön. En annan fråga för diskussion är vilken styrmedelskombination 

som är optimal, där vissa förordar lagstiftning och andra förespråkar att miljöarbetet ska komma 

från egna initiativ (Ammenberg, 2004). Miljöarbete på eget initiativ har funnits i decennier, där 

större företag använt sig av så kallade miljöledningssystem1 sedan 1970- och 1980-talen  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Miljöledningssystem: frivilligt system med syfte att etablera rutiner för systematiskt miljöarbete i företag 
och andra verksamheter (Nationalencyklopedin, 2012) 
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(Axelsson et.al., 2003). Idag använder sig även små och medelstora företag av 

miljöledningssystem, och företagen kan nu få ett certifikat från ett certifieringsorgan som 

fastställer att de har ett fungerande system. Det vanligaste certifikatet världen över är idag 

miljöledningssystemet ISO 14001 som introducerades 1996 (Boiral, 2007). ISO 14001 ses oftast 

som en följd av rapporten Changing Course som publicerades i samband med Riokonferensen 

1992, där man efterlyste nya attityder och angreppssätt från näringslivet och där utmaningen låg i 

att koppla samman de ekonomiska aspekterna med en hållbar utveckling (Ammenberg, 2004). 

Mindre företag har visats ha en fördel gällande implementeringsprocessen, då de är mindre vana 

vid att samarbeta med myndigheter vilket gör dem mer öppna för den vida definitionstolkning 

som är förknippad med miljöledningssystemen. Samma studie har även visat att det finns en 

korrelation mellan antalet anställda och antalet procentuellt involverade anställda, där 

procentsatsen minskar i takt med att antalet anställda ökar (Zobel och Burman, 2004).  

1.2	  Problemformulering	  

Införandet av ett miljöledningssystem har enligt studier haft varierande effekter i praktiken vad 

gäller miljöpåverkan. Kvaliteten vid införandet av ISO 14001 påverkar hur företaget senare 

arbetar med miljöpåverkan och avgör om det senare finns en relation mellan certifieringen och 

miljöpåverkan (Aravind och Christmann, 2011). Denna inledande fas är den absolut viktigaste då 

fokuset för hela miljöledningssystemet bestäms här (Zobel och Burman, 2004). En barriär som 

kan uppkomma och försämra kvaliteten eller förhindra en implementering av 

miljöledningssystemet är förändringsmotstånd från de individer som skall arbeta med systemet 

(Hillary, 2004). Förändringsmotstånd har en direkt relation till rådande attityder gentemot 

förändringen, som i sin tur påverkas av bland annat individers deltagande i förändringsprocessen 

(Giangreco och Peccei, 2005). Det är av vikt att vidare studera hur ett aktivt deltagande i 

förändringsprocessen kan bidra till att förhindra att barriären förändringsmotstånd uppstår, detta 

för att implementeringen skall kunna ske med bästa möjliga kvalitet. Även upplevda fördelar av 

en förändring har visats påverka hur de involverade individerna uppfattar förändringen. Finns ett 

egenintresse av att förändringen genomförs ökar attityderna till förändringen, såväl som minskar 

förändringsmotståndet (Giangreco och Peccei, 2005). Små och medelstora företag utgör 

majoriteten av företag i Europa (Hillary, 2004), varför det blir intressant att studera just dessa. 

För att lyckas väl med miljöarbetet är det ofta en nödvändighet att personalen är engagerade och 
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deltar i arbetet. (Axelsson och Marcus, 2001; Ammenberg, 2004). Detta är något mindre företag 

är bättre på att anamma, då en studie visat att procentuellt antal involverade anställda är färre ju 

fler anställda företaget har (Zobel och Burman, 2004). På mindre företag sker kommunikationen 

av miljöarbetet mindre formellt (Zobel och Burman, 2004), vilket torde kunna vara en anledning 

till att fler medarbetare involveras i arbetet. De frågeställningar studien ämnar besvara är: 

• Hur ter sig förhållandet mellan upplevda fördelar, delaktighet och attityder vid en 

verksamhetsförändring såsom ISO 14001 i ett litet företag?  

• Hur påverkar ovanstående förändringsmotståndet/-benägenheten vid ett aktivt deltagande 

i planeringsarbetet inför en ISO 14001-certifiering?  

1.3	  Syfte	  

Syftet med denna studie är att identifiera förhållandet mellan attityder, delaktighet och upplevda 

fördelar och dess påverkan på förändringsmotstånd/-benägenhet.  Studien ämnar undersöka hur 

dessa förhåller sig hos medarbetare i ett litet företag då de involveras i planeringsarbetet vid 

implementeringen av miljöledningssystemet ISO 14001.  

2.	  ISO	  14001	  

2.1	  En	  överblick	  

I en allt mer miljömedveten värld ställs även högre krav på miljöhantering hos företag. Det är 

vanligt att intressenterna, och däribland främst kunderna, ställer krav på att företaget skall inneha 

en miljöcertifiering. Ett sätt att uppfylla detta är att implementera ett miljöledningssystem där det 

medföljer en certifiering, som exempelvis ISO 14000-serien. Denna serie innehåller standarder 

gällande miljöledning och kan användas som ett ledningssystem genom att implementera den i 

verksamheten (SIS, 2012a). Idag är nästan 11 000 företag ISO 14001-certifierade i Sverige. 

(Certifiering.nu, 2012) 

Det första steget när en organisation vill införa ett miljöledningssystem är att upprätta en 

miljöpolicy. Denna är organisationerna relativt fria att utforma efter eget behov, men SIS (2012b) 

stolpar upp tre krav på utformning:  
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• Den bör återge hur företaget ska följa upp lämplig lagstiftning 

• Den bör innefatta uppgifter om ständig förbättring 

• Den ska peka på de så kallade betydande miljöaspekterna (de delar av organisationens 

verksamhet, produkter eller tjänster som kan inverka på miljön) 

Steget därefter är att planera verksamheten där organisationen fastställer tydliga rutiner, vilka 

miljöaspekter som är av betydelse för organisationen och utifrån dessa identifiera miljömål och 

hur dessa ska åstadkommas. Efter införandet gäller det för företaget att följa upp och utvärdera 

hur väl rutinerna och policyn efterföljs. Utifrån denna utvärdering är det upp till ledningen att 

göra de nödvändiga åtgärder som krävs utifrån vad som framkommit. En organisation som infört 

ett miljöledningssystem kan sedan välja att en oberoende tredje part får granska att 

organisationen följer de uppsatta målen och kraven i standarden. En godkänd miljörevision leder 

till att organisationen får ett certifikat, något som kan vara av värde gentemot kunder och 

leverantörer (SIS, 2012b).  

Det finns idag inte någon klar bild över vad en ISO 14001-certifiering verkligen innebär. Det 

finns många missförstånd och oenigheter kring vad standarden faktiskt är och vilket syfte den 

har. (Poksinska et. al. 2003). En certifiering bör inte ses som en miljöstandard vars uppgift är att 

mäta och minska miljöeffekter, utan bör snarare ses som ett ramverk för att identifiera och 

hantera prestationskriterier på processer som påverkar miljön. Standarden är till för att hjälpa 

organisationer att sätta prestationsmål och att följa upp dessa (Poksinska et.al., 2003).  

Tidigare var tekniska lösningar på de globala klimatproblemen i fokus, där vindkraftverk, 

återvinning, elektriska bilar etc. var i fokus. På senare tid har detta fokus bytts ut mot att inrikta 

sig på ledningssystem, såsom ISO 14001 (Meima och Welford, 1997). Införandet av ett 

miljöledningssystem har enligt studier haft varierande effekter i praktiken vad gäller 

miljöpåverkan. Kvaliteten på införandet av ISO 14001 påverkar hur företag arbetar med 

miljöpåverkan och det finns inte nödvändigtvis en relation mellan certifikatet och miljöpåverkan 

(Aravind och Christmann, 2011). Deras studie visade att organisationer som ställer hög kvalitet 

på implementeringsprocessen och användningen av systemet i de dagliga rutinerna får högre 

miljöprestationer än icke-certifierade organisationer. ISO 14001 certifierade organisationer som 

har en låg kvalitet vid implementeringen visar inte någon förändring i miljöprestationerna efter 
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certifieringen, och likställs därmed med icke-certifierade organisationer ur ett 

miljöprestationsavseende (Aravind och Christmann, 2011). Även andra studier visar vikten av de 

anställdas deltagande i konstruerandet och implementeringen av ett miljöledningssystem, och 

menar då att människor är mer villiga att följa procedurer om de varit med och skapat systemen 

själva (Christensen och Rasmussen, 1998). Detta är en vanlig strategi för att motverka 

förändringsmotstånd (Dent och Goldberg, 1999). Tydliga strukturer och ansvarsfördelningar, 

dokumentering och kontroll, utbildning och kommunikation ses även som viktiga faktorer för att 

lyckas med implementeringen (Kwai-Sang och Kit-Fai, 1999). 

2.2	  Motiv	  till	  implementering	  av	  ett	  miljöledningssystem	  
	  
Det har skrivits mycket om både motiv och barriärer för ett införande av ett miljöledningssystem, 

där det finns både interna och externa motiv och barriärer. Bomark (2011, s.3) ger i sin studie en 

lista med exempel på externa och interna motiv. De externa motiven är enligt hans lista i) öka 

företagets image (Massoud, 2010; Poksinska, 2003; Hamschmidt och Dyllick, 2001), ii) 

kundtryck (Massoud, 2010; Poksinska, 2003), iii) förbättra sitt anseende gentemot allmänheten 

samt iv) regeringskrav (Rivera-Camino, 2001).  

 

De interna motiven är enligt Bomark (2011, s.3) i) minimera de legala och ekonomiska riskerna 

vid miljöförstöring (Schaltegger et al., 2003; Hamschmidt och Dyllick, 2001; Rivera-Camino, 

2001), ii) ökade miljöprestationer (Massoud, 2010) och ökad miljömedvetenhet (Brorson och 

Almgren, 2006), iii) kostnadsreduktioner (Brorson och Almgren, 2007; Schaltegger et al., 2003), 

samt iv) systematisering av existerande miljöarbete (Hamschmidt och Dyllick, 2001). 

Christensen och Rasmussen (1998) menar även att ett internt motiv till ett införande av ett 

miljöledningssystem kan vara att företaget ser det som ett sätt att introducera strukturer till 

företaget. Certifieringen kan som ovan nämnts komma som ett krav från externa intressenter, 

vilket kan leda till att företaget endast har som intresse att erhålla miljöcertifieringen för att skapa 

legitimitet hos de externa intressenterna (Aravind och Christmann, 2011). Detta kan i sin tur leda 

till att det sker en frikoppling mellan implementeringen av miljöledningssystemet och 

certifieringen vilket kan innebära att systemet inte leder till sina avsedda fördelar med en 

minskad miljöpåverkan (Aravind och Christmann, 2011). 
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2.3	  Miljöutredning	  
	  
En certifiering med ISO 14001 innebär att organisationens miljöledningssystem uppfyller de 

fastställda kraven. Ett miljöledningssystem bör svara på frågorna: Vilka miljöproblem har vi? 

Vad gör vi åt dem? Vem ska göra vad och varför? (Rasmusson, 1998). För att svara på dessa 

frågor krävs att organisationen börjar med att göra en miljöutredning. En miljöutredning innebär 

att man skriver ner alla aspekter där organisationen kan påverka miljön, såväl negativa som 

positiva (Thuning, 1999). Denna inledande fas av implementeringen beskrivs som den allra 

viktigaste delen då denna avgör fokusen för hela miljöledningssystemet (Zobel och Burman, 

2004). För att lyckas väl med miljöarbetet är det ofta en nödvändighet att personalen är 

engagerade och deltar i arbetet. (Axelsson och Marcus, 2001; Ammenberg, 2004).  

3.	  Teoretiskt	  ramverk	  

3.1	  Förändringsmotstånd	  

För att en organisation skall kunna överleva krävs det att den har en förändringskapacitet som 

stämmer överens med den takt som marknaden förändras vad gäller exempelvis lagar, konkurrens 

och teknologi (Kotter och Schlesinger, 1979). Förändringsmotstånd från medarbetare är dock ett 

förekommande problem som kan uppstå då ledningen avser att göra en organisationsförändring 

(Lawrence, 1954). Av särskilt intresse är de faktorer som påverkar förändringsmotståndet (Peccei 

et. al., 2011).  

Förändringsmotstånd handlar sällan om att individer är emot den tekniska förändringen i sig utan 

grundar sig oftast i den sociala förändring som kommer med den tekniska förändringen 

(Lawrence, 1954). Den vanligast återkommande orsaken till att förändringsmotstånd uppstår är 

då individen känner att statusen eller säkerheten på arbetet är hotad (Dent & Goldberg, 1999). 

Vanliga strategier för att överkomma motståndet är förhandling, manipulation och att få 

medarbetarna att delta i förändringen (Dent & Goldberg, 1999).  

Förändringsmotstånd behöver dock inte endast vara något negativt, det kan vara en 

varningssignal till att något gått fel till i förändringsprocessen (Bauer, 1993; citerad av Giangreco 

och Peccei, 2005). Ett liknade synsätt är att förändringsmotståndet är en naturlig och oundviklig 
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del av förändringsprocessen som även kan hjälpa processen med att ge konstruktiv feedback 

(Marris 1993; King och Anderson, 1995; Klein, 1969; Johns, 1973; citerade av Giangreco och 

Peccei, 2005). Tidigare studier om förändringsmotstånd har förbisett de potentiella positiva 

intentionerna vilka kan motivera negativa gensvar (Piderit, 2000). Giangreco och Peccei (2005) 

håller i sin studie ett neutralt beteendeinriktat synsätt till förändringsmotstånd. De skiljer dock på 

uppenbara och uttalade former av förändringsmotstånd och de mer diskreta och subtila formerna 

av förändringsmotstånd. Giangreco och Peccei (2005) argumenterar genom Kanter (1983) och 

Kanter et. al. (1992) att denna passiva form av förändringsmotstånd är vanlig för mellanchefer 

och uttrycker sig snarare genom att de inte aktivt engagerar sig i eller stödjer förändringen än att 

de öppet är emot förändringen. Individer visar sällan öppet sitt missnöje inför en förändring utan 

att först tänka på vilka konsekvenser detta kan medföra (Piderit, 2000). Clinard (1983) visar detta 

genom att ta etik som exempel, där chefer på mellannivå upplever att tala ut om etiska 

angelägenheter kan påverka deras möjligheter att avancera och/eller deras anställningstrygghet. 
Dessa studier är utförda på mellanchefer, det saknas däremot studier med fokus på medarbetarna 

vilket är fokus för denna studie.  

Giangreco och Peccei (2005) har i linje med de klassiska analyserna av förändringsmotstånd 

gjorda av Coch och French (1948), Lawrence (1954) och Kotter och Schlesinger (1979) utvecklat 

och prövat en modell gällande faktorer som påverkar förändringsmotståndet. Denna modell utgår 

från att det finns två olika faktorer som kan påverka förändringsmotståndet. Den första är de 

mottagna fördelarna förändringen medför. Denna faktor kan påverka förändringsmotståndet både 

direkt och indirekt genom att påverka attityden som i sin tur påverkar förändringsmotståndet, 

vilket kan utläsas i figur 1 (Giangreco och Peccei, 2005). Den andra faktorn, deltagande i 

förändringen, kan endast påverka förändringsmotståndet indirekt genom att först påverka 

attityden (Giangreco och Peccei, 2005).  

Engagemang kan även påverka förändringsprocessen negativt. Med det menas att motstånd kan 

komma från engagerade medarbetare som har en annan önskan för företagets utveckling 

(Lindvall, 1997). Detta kan dock vara relativt lätt åtgärdat, i form av dialoger, till skillnad från de 

passiva motståndarna som inte engagerar sig alls. Det allra svåraste motståndet att överkomma 

kommer från de som officiellt uttryckt sitt samtycke till förändringen, men som inte vill arbeta 

med eller för den (Lindvall, 1997). Studier har visat att få uttrycker ett anti-förändrings beteende, 
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där det vanligaste förekommande sättet att uttrycka sitt misstycke är genom att inte delta mer 

aktivt i olika former av beteenden och aktioner som är för förändring (Giangreco och Peccei, 

2005). Detta kallas som ovan nämnt för passivt förändringsmotstånd.  

3.2	  Upplevda	  fördelar	  	  

Då en medarbetare får uppleva en förändring och uppfattar att riskerna är större än fördelarna, 

kan det uppstå ett förändringsmotstånd hos denne (Hultman, 1995). Människor tenderar att 

acceptera det nya då de ser personliga fördelar i förändringen (Caruth et. al., 1985). Det är mer 

sannolikt att en förändring lyckas då ledningen tillhandahåller positiva belöningar, erkännanden, 

befordringsmöjligheter och delaktighet (Caruth et. al., 1985). Upplevda fördelar kan således 

innebära såväl materiella som immateriella belöningar. En av de vanligaste orsakerna till att 

medarbetare motsätter sig en organisatorisk förändring är för att de tror att de kommer förlora 

något som är av intresse för dem som ett resultat av förändringen (Kotter och Schlesinger, 1979). 

För att öka en medarbetares upplevda fördelar, och därmed minska dennes förändringsmotstånd, 

kan man införa incitament till de som motsätter sig förändringen (Kotter och Schlesinger, 1979). 

Begreppet egenintresse används i denna studie som en synonym till upplevda fördelar. 

3.3	  Delaktighet	  

Sedan Cotton et. al. (1988) publicerade en översikt över delaktighetslitteraturen har det florerat 

en debatt bland forskare över delaktighetens påverkan på beslutsfattande (Glew et. al., 1995). 

Cotton et. al. (1988) börjar artikeln med att påstå att det inte fanns någon enhetlig definition för 

vad begreppet delaktighet faktiskt innebär, och kommer senare fram till att begreppet kan delas in 

i olika subkategorier. Dessa involverar i) delaktighet i arbetsbeslut, ii) konsultativ delaktighet, iii) 

korttidsdelaktighet, iv) informell delaktighet, v) anställdas delaktighet och vi) representativ 

delaktighet (Cotton et. al, 1988). Leana et. al (1990) kritiserade artikeln, både i form av dess 

klassifikation samt vilka tillvägagångssätt som använts för att komma fram till dessa. Cotton et. 

al. (1988) svarade på denna med att instämma kring en del detaljer, men fastställer att deras 

initiala slutsatser fortfarande var gällande (Cotton et. al, 1988). En betydande faktor som 

försvårar definitionsproblematiken är att det råder oenigheter kring om delaktighet är en teknik 

eller en filosofi, och om det är ett unikt eller överlappande koncept. En del likställer delaktighet 

med organisatoriska praktiker, emedan andra menar att delaktighet är en del av företagskulturen 
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och har mer filosofiska inslag. Det finns även de som hävdar att delaktighet är ett socialt problem 

som innehåller underliggande innebörder såsom manipulation, förtryck och kontroll (Glew et. al., 

1995). I denna uppsats ses delaktighet i dess breda bemärkelse, alltså samtliga ovanstående 

definitioner, för att inte missa viktiga aspekter. Detta är något studien har möjlighet till med 

hänsyn till det småskaliga men djupgående materialet som samlats in.   

3.4	  Attityder	  till	  förändring	  

En attityd kan definieras som en övertygelse eller känsla gällande saker och ting (Oxford 

Dictionaries, 2012), dessa kan exempelvis innebära aktiviteter, idéer eller events. 

Attityder studeras ofta inom socialpsykologin, där forskningen har funnit att man bör använda ett 

flerdimensionellt synsätt av attityder för att integrera den inkonsekventa användningen av 

begreppet motstånd. På sådant sätt fångar man hela spektrumet av individers gensvar, från starkt 

positiva till starkt negativa attityder (Piderit, 2000). Dessa två ytterligheter kan samexistera 

(Russel, 1980), vilket Piderit (2000) exemplifierar genom en intervju med en anställd vars budget 

för incitament gentemot distributörerna sänktes. De negativa känslor han upplevde av detta 

berodde på att beskedet kom sent i planeringscykeln, men han ansåg samtidigt att beslutet var 

riktigt och kunde leda till någonting positivt för företaget. Likväl kan individer vara positiva till 

en förändring i stort, men ha andra attityder mot specifika delar av förändringen (Fisher, 1980). 

Dessa generella attityder av en förändring har dock en direkt påverkan på de specifika delarna 

inom denna (Lau och Woodman, 1995).  

Attityder har, uttryckligen eller indirekt, en central roll i litteraturen kring förändringsmotstånd. 

Såväl deltagande och upplevda fördelar som kostnader och andra nackdelar av förändringen har 

en betydande inverkan på individernas attityder till förändringen, vilket i sin tur visar sig genom 

hur de reagerar mot förändringen (Kotter och Schlesinger, 1979; Lawrence, 1954). Det är sällan 

som individer utvecklar resistenta attityder för att protestera utan att överväga de potentiella 

negativa konsekvenser som dessa kan medföra för dem som individer (Piderit, 2000). 
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3.5	  Tvåfaktorsmodellen	  

Tvåfaktorsmodellen bygger på arbete av tidigare forskare såsom Coch och French (1948), 

Lawrence (1945) och Kotter och Schlesinger (1979), där man menar att motståndet kan relateras 

till två nyckelfaktorer (Peccei et al., 2011). Den första betydande faktorn har att göra med 

huruvida förändringen påverkar individens egenintresse positivt eller negativt. Vid en positiv 

förändring minskas förändringsmotståndet och vid förväntade negativa effekter av förändringen, 

såsom lägre status, ökar förändringsmotståndet (Kotter och Schlesinger, 1979). De orosmoment 

som kan påverka individens syn på hur egenintresset påverkas negativt är lägre status, minskad 

självständighet och auktoritet, ovisshet om nya uppgifter, nya rutiner och nya sociala 

konstruktioner (Pugh, 1993; citerad av Giangreco och Peccei, 2005). I figuren nedan illustreras 

detta genom att förändringar som påverkar egenintresset positivt kan leda till att attityderna 

påverkas positivt vilket i sin tur sänker förändringsmotståndet. Modellen visar även att vid en 

positiv förändring sett till individens egenintresse kan attityderna förbli oförändrade men att 

förändringsmotståndet minskar, vilket visas genom pilen från PBC till RTC.  

Den andra faktorn som påverkar förändringsmotstånd är individens involvering i förändringen, 

om denne låts delta i förändringsprocessen (Lawrence, 1954). Den första faktorn, egenintresset, 

avser innehållet av förändringen medan den andra faktorn, deltagandet, avser 

förändringsprocessen och hur individen involveras i den (Giangreco och Peccei, 2005). För att 

deltagandet skall påverka individens förändringsmotstånd krävs det dock att den inte används 

endast för att få individerna att göra som man vill, utan de skall delta i förändringsprocessen för 

att deras bidrag är viktiga och behövs (Lawrence, 1954). Individens deltagande handlar om 

involvering i planeringsarbetet och implementeringen, och är en tillgång till organisationen då 

medarbetare besitter information som inte ledningen har gällande förändringen (Kotter och 

Schlesinger, 1979).  
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Figur 1. Tvåfaktors- och  delvis medlingsmodell av förändringsmotstånd  Källa: Peccei et al. (2011) 

Att involvera individen och låta denne deltaga i förändringen minskar individens 

förändringsmotstånd då deltagandet leder till bland annat en högre grad tillit till förändringens 

initiativtagare (Lawrence, 1954). Att få individen att delta i processen kan även medföra ett högre 

engagemang i aktiviteten för denne (Kotter och Schlesinger, 1979). Hur förändringen är planerad, 

kommunicerad, implementerad och slutförd kan i allra högsta grad påverka 

förändringsmotståndet och ju mer man låter individerna delta i processen desto mindre förväntas 

motståndet vara (Giangreco och Peccei, 2005).  

Modellen utgår från att förändringsmotstånd har en direkt påverkan på individers attityder mot 

förändringen, och attityderna påverkas i sin tur av individernas uppfattning av för- och nackdelar 

med förändringen och deltagande i förändringsprocessen (Giangreco och Peccei, 2005). Båda 

faktorerna har alltså en indirekt effekt på förändringsmotståndet. Vidare visar studien gjord av 

Giangreco och Peccei (2005) att de uppfattade för- och nackdelarna även har ett direkt samband 

med förändringsmotståndet, detta direkta samband saknade dock deltagar-faktorn. I figur 1 syns 

detta genom pilen från IIC till ATC, och vidare till RTC, vilken antyder att en ökad delaktighet 

påverkar attityderna positivt vilka i sin tur påverkar förändringsmotståndet negativt. Detta 

innebär således att en ökad delaktighet bland personalen sänker förändringsmotståndet och gör 

dem mer öppna för att välkomna förändringen. 
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3.5.1	  Påbyggnad	  av	  tvåfaktorsmodellen 
	  
Tvåfaktorsmodellen har senare utvecklats till en trefaktorsmodell där organisatoriskt engagemang 

är den tredje påverkande faktorn (Fedor et al., 2006; Peccei et al. 2011). Organisatoriskt 

engagemang innebär ofta tillgivenhet till organisationen som helhet (Fedor et.al., 2006), men kan 

även innebära hängivenhet till en viss strategi (Ford et. al., 2003), en förändring eller vissa 

centrala medelpunkter inom organisationen, såsom en chef eller ett team (Herscovitch och 

Meyer, 2002). I en studie där trefaktorsmodellen testades kom man fram till att organisatoriskt 

engagemang påverkar förändringsmotståndet, men att det inte har någon direkt eller indirekt 

relation till de andra faktorerna eller förhållandena dem emellan. Organisatoriskt engagemang 

minskar således endast förändringsmotståndet direkt, utan att gå via eller påverka upplevda 

fördelar, delaktigheten eller attityderna (Peccei et. al., 2011). Då studiens syfte är att undersöka 

samband mellan faktorerna, samt att se hur ett aktivt deltagande kan påverka och förändra 

attityder och upplevda fördelar, utgår studien från den ursprungliga tvåfaktorsmodellen. 

3.6	  Reviderad	  tvåfaktorsmodell	  

Giangreco och Pecceis (2005) modell är baserad på och ämnar förklara förändringsmotstånd ur 

ett kvantitativt angreppssätt. Kvantitativa studier kräver ofta enkla och hårdragna modeller för att 

några samband bland den stora mängden data som analyseras ska kunna uttydas. Syftet blir då att 

undersöka fenomen avgränsat och isolerat. Kvalitativa studier håller däremot en mer tolkande 

ställning och är menade att upptäcka människors avsikter, drivkrafter och subjektiva 

förväntningar i olika situationer (Daymon och Holloway, 2002). Modeller är en förenklad bild av 

verkligheten och det finns inte några direkta regler för hur de ska anpassas eller byggas 

(Aronsson, et.al., 1975) Nedan presenteras en modifierad tvåfaktorsmodell, för att kunna se om 

de olika faktorerna påverkar varandra åt båda riktningarna. 

 

Individer har olika förutfattade uppfattningar kring vad en förändring innebär. Denna uppfattning 

bygger på individens kognitiva ”förändringsschema”, där tidigare erfarenheter och inställningar 

spelar in. När en förändring är på väg att ske börjar individen genast relatera denna till andra 

attribut kring förändringen, och samspelet dem emellan, vilket leder till att individen kan forma 

sig en uppfattning om hur denne ställer sig till förändringen (Lau och Woodman, 1995). De 



	  

17	  

initiala attityderna påverkar således hur individen upplever förändringar, om den medför för- eller 

nackdelar. Detta visas i figur 2 nedan genom att dra pilen åt båda riktningar, från upplevda 

fördelar av förändringen till attityder och tillbaka, för att visa att dessa kan ha ett ömsesidigt 

samspel.  

 

Engagemang kan ses som komplexa attityder bland de anställda. Med denna definition 

undersökte Shadur et. al. (1999) relationen mellan företagskulturen och de anställdas uppfattning 

om deras egen delaktighet. De fann i sin studie ett samband mellan de anställdas attityder och 

deras uppfattning av egen delaktighet, men fallerade att fastställa vilken av dessa som var den 

oberoende och vilken som var den beroende faktorn (Shadur et. al., 1999). Med detta i åtanke 

vidareutvecklades tvåfaktorsmodellen genom att ge pilen två riktningar, från attityder till 

delaktighet och tillbaka, vilket kan utläsas i figur 2.  

 

Det finns en stor mängd forskning om hur delaktighet och upplevda fördelar påverkar 

förändringsmotståndet, men begränsat kring sambandet mellan upplevda fördelar och 

delaktigheten. Det kan tänkas att individer som inte ser egna fördelar av en förändring ej heller 

vill delta i förändringsarbetet, och omvänt där de som ser tydliga fördelar som individ är mer 

aktiva. Det kan även vara så att man genom att deltaga i förändringen ökar sin förståelse för 

denna och därmed skapar ett nytt perspektiv med nya möjligheter att uppfatta fördelarna eller 

nackdelarna förändringen för med sig ur ett individperspektiv. Med detta i åtanke ämnar studien 

undersöka relationen mellan upplevda fördelar och delaktigheten i en förändring.  

	  

	  
	  
Figur 2: Reviderad tvåfaktorsmodell 
 
Studien Giangreci och Peccei (2005) genomförde kom fram till att upplevda fördelar av en 

förändring har en direkt koppling till förändringsmotståndet, emedan deltagande endast påverkar 
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förändringsmotståndet indirekt genom attityder. Centralt i Giangreco och Pecceis (2005) 

tvåfaktorsmodell är att förändringsmotstånd är direkt kopplat till individernas attityder mot 

förändringen. Studien de utförde för att testa modellen stödjer även detta påstående, vilket är 

anledningen till att denna pil låts vara orörd. Studien var dock gjord med ett kvantitativt 

angreppssätt, emedan denna studie är ämnad att utforska hur sambandet ter sig ur en kvalitativ 

syn. Det är mot denna bakgrund denna studie ämnar studera och ge nya inblickar i hur 

förhållandet mellan faktorerna upplevda fördelar, delaktighet och attityder påverkar 

förändringsmotståndet/-benägenheten.  

4.	  Metod	  

4.1	  Vetenskapligt	  synsätt	  

Vid en kvalitativ intervju där syftet är att inhämta data av respondentens livsvärld för att kunna 

göra en kvalitativ tolkning av de fenomen som beskrivits, krävs det en fenomenologisk eller 

hermeneutisk vetenskapssynsätt då de tar hänsyn till de intervjuades subjektivitet (Darmer, 1995). 

Fenomenologin strävar efter att finna en tillförlitlighet i verkligheten genom aktörernas 

perspektiv, vilket kräver fördomsfrihet från forskaren (Darmer, 1995). Hermeneutiken strävar 

efter att finna samband och helheter i verkligheten, även om det inte är aktörernas verklighet 

(Darmer, 1995). Det är denna sistnämnda världsbild vi befinner oss i när vi utför denna studie, då 

syftet med studien är att finna förhållandet mellan attityder, deltagande och upplevda fördelar. 

Hermeneutiken härstammar ursprungligen som en metod för tolkning av bibeltexter (Patel och 

Davidson, 2003). Den hermeneutiska världsbilden innebär att man tolkar texter och handlingar 

med syftet att uppnå en gemensam förståelse för meningen med texten eller handlingen. Med 

detta synsätt är det av stor vikt att förstå händelsens kontext, då människan är självtolkande och 

som hämtar sin förståelse från traditionen och historien (Kvale och Brinkmann, 2009). Attityder 

är ett subjektivt ämne som speglar olika personligheter och preferenser, där det inte finns någon 

objektiv sanning. Således kommer såväl studiedeltagarnas subjektivitet avspeglas i uppsatsens 

upptäckter, såväl som uppsatsskrivarnas personligheter i ämnesval och upplägg av studien. 

Medvetenhet kring detta är grundläggande, då en väl underbyggd redogörelse för vilken syn man 

som författare ämnar använda gör att man kan komma runt en del av dessa problem. Detta är 
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något vi försökt ha i beaktning genomgående under uppsatsskrivandet.  Med hjälp av workshopen 

som komplement till intervjuerna finns möjligheten att se skillnader i agerande och uttalanden, 

för att ytterligare nyansera och få djup i analysen.  

4.2	  Urval	  	  

För att kunna utföra denna undersökning behövdes ett lämpligt företag som uppfyllde kriterierna 

utifrån studiens syfte. Studien avsåg att undersöka attityderna hos medarbetarna hos ett litet 

företag som befann sig i planeringsfasen av implementeringen av miljöledningssystemet ISO 

14001. För att kunna undersöka medarbetarnas initiala attityder till miljöledningssystemet, och 

sedan se om attityderna förändrades då medarbetarna själva var med och deltog i 

planeringsarbetet för implementeringen av systemet, krävdes det att företaget ännu inte påbörjat 

implementeringen. 

Det studerade företaget är ett mindre företag med sex anställda och som grundades 2006. Av de 

sex anställda är fyra av dem medarbetare, vilka kunde intervjuas för undersökningen. Företaget 

var i den allra första, inledande fasen i certifieringsprocessen, där beslutet hade tagits från 

ledningen att certifieringen och därmed implementeringen av ett miljöledningssystem skulle 

genomföras. De hade dock ej ännu beslutat om hur detta ska se ut eller gått ut med någon 

information till medarbetarna. 

Företaget uppfyller alla kraven för undersökningen då de är ett litet företag enligt definitionen 

använd i studien, det vill säga de har under tio anställda. Medarbetarna bestod av fyra personer 

som alla skulle intervjuas två gånger, det vill säga totalt blev det åtta intervjutillfällen. Genom de 

första intervjutillfällena kunde medarbetarnas initiala attityder till implementeringen av systemet 

urskiljas, eftersom de ännu inte blivit informerade om vad det skulle innebära för dem. Då 

företaget påbörjade arbetet med implementeringen av ISO 14001, genom att med hjälp av oss och 

medarbetarna upprätta en miljöutredning, kunde vi även genom uppföljande intervjuer se hur 

medarbetarnas attityder förändrades. 

4.3	  Datainsamlingsmetoder	  

Insamlingsmetoden av primärdatan samlades in genom semi-strukturerade intervjuer på ett 

specifikt företag. Semi-strukturerade intervjuer innebär att de olika ämnena i intervjun delas upp 
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i en checklista som inte kräver någon specifik ordningsföljd (Daymon och Holloway, 2002). 

Frågorna som ställdes var öppna frågor, vilket gav respondenterna möjlighet att ge sin åsikt i ett 

utvecklat svar. Under intervjuerna ställdes följdfrågor som varierade bland de olika 

intervjupersonerna beroende på deras individuella svar. Kvalitativa intervjuer är den metod som 

passar syftet med undersökningen bäst, då det finns ett behov av den personliga kontakten för att 

öka möjligheterna att få sanna, genomtänkta svar. Den personliga kontakten och möjligheten till 

att ställa följdfrågor är även avgörande för att kunna urskilja eventuell ambivalens i det 

informanterna svarar.  

Intervjuerna kompletterades av en deltagande observation. För att kunna studera respondenterna 

och hur de deltar i en för dem mer naturlig miljö anordnades en workshop. Vi ville studera hur de 

anställda agerade i en mer avslappnad miljö då alla inte tycker att det är helt avslappnat att bli 

intervjuad vilket kan medföra hämmade svar. 

Hade studien istället baserats på enkätsvar från en mängd företag hade undersökningen fått större 

bredd och ökade möjligheter till generalisering. För att förstå och kunna se samband mellan de 

anställdas attityder och deras deltagande är det dock nödvändigt att i denna studie få en förståelse 

på ett djupare plan, något som inte är möjligt via standardiserade enkäter. De flesta studier kring 

ISO 14001 baseras på kvantitativa studier på ledningsnivå (Boiral, 2007), vilket är ytterligare en 

anledning till att det blir intressant att studera fenomenet ur en kvalitativ synvinkel. 

4.4	  Genomförande	  

I undersökningens allra första fas beslutades vilket företag som lämpade sig mest för vad studien 

ämnade undersöka. När vi fann ett företag som uppfyllde kriterierna och den första kontakten 

med företaget skett, anordnades ett initialt möte med ledningen, där de fick möjlighet att berätta 

om företaget och dess verksamhet. Under mötet bestämdes tillsammans att vi, uppsatsskrivarna, 

skulle upprätta en projektplan för studiens genomförande. Detta möte varade i en och en halv 

timme. Ett par veckor senare hölls ett uppföljande möte med ledningen och en styrelsemedlem, 

där en överenskommelse om att två intervjutillfällen var med de fyra medarbetarna var lämpligt 

från bådas håll. Vi skulle även hjälpa företaget att upprätta en miljöutredning för 

implementeringen av ISO 14001, tillsammans med de anställda, detta för att kunna studera de 

anställdas deltagande i processen. I anslutning till miljöutredningen bestämdes att vi skulle 
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anordna en workshop med de anställda, där de fick vara med och komma med nya synpunkter 

samt ranka miljöaspekterna inom miljöutredningen.  

De initiala intervjuerna med de anställda, där avsikten var att ta reda på deras allra första attityder 

gentemot miljöledningssystem, skedde vid två olika tillfällen. Intervjun med person A varade i 30 

minuter, med person B och C varade intervjuerna i 20 minuter och med person D varade 

intervjun i 40 minuter. Samtliga intervjuer har, med de anställdas godkännande, spelats in på 

digital enhet och sedan transkriberats. Efter intervjuerna skedde en löpande kontakt med både 

ledning och de anställda, för att komplettera informationen till miljöutredningen. Denna kontakt 

skedde via telefon och mail.  

Nästa steg i undersökningen innebar workshopen, vilken hölls två veckor efter de första 

intervjuerna. Under workshopen föreslog vi en miljöutredning som vi tagit fram med hjälp av 

information från de anställda. Utredningen bestod av miljömål som företaget strävar efter att 

uppfylla. De anställda fick möjlighet till att kommentera och ändra miljömålen och sedan 

prioriterades målen efter en avvägning av hur avancerade de var att åtgärda ur teknisk och 

ekonomisk synvinkel. En styrelsemedlem och samtliga anställda inklusive ledningen deltog i 

workshopen som varade i 90 minuter. Under workshopen deltog alla fyra respondenter som 

ingick i vår studie aktivt. I anslutning till workshopen genomfördes uppföljande intervjuer med 

samtliga anställda för att se om det skett förändringar i attityderna. Dessa intervjuer skedde 

enskilt och varade i 10 minuter per anställd. Samtliga möten och intervjuer skedde i 

konferensrummet hos företaget. Både kommentarer och attityder som uppkom under workshopen 

samt under andra intervjutillfället användes senare i studiens analys.  

4.5	  Operationalisering	  
	  
Det teoretiska koncept denna studie avsåg att undersöka var medarbetares attityder, delaktighet 

och upplevda fördelar. Vi operationaliserade attityder till att leda till två huvudsakliga variabler: 

förändringsmotstånd och förändringsvilja. För att kunna identifiera dessa variabler utformades 

intervjufrågorna för att få fram positiva och negativa ställningstaganden. I de båda 

intervjutillfällena med de anställda var frågorna utformade för att identifiera positiva och 

negativa attityder, detta för att kunna jämföra utfallet och avgöra om det skett en förändring i 

attityderna. För att fånga dessa attityder ställdes frågor såsom ”Tror du att det är viktigt att införa 
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ett miljöledningssystem?”, ”Hur tror du att en certifiering kommer att påverka företaget?”, ” Hur 

tror du att de andra anställda i företaget ställer sig till certifieringen?” och ”Skulle du säga att du 

är positivt, negativt eller neutralt inställd till att företaget certifierar sig?”. Samtliga frågor vi 

utgått från under intervjuerna kan utläsas i bilaga 1 och 2. För att få svar på om de anställda 

kunde se något egenintresse ställdes både en direkt fråga: ”Tror du att du som individ kommer 

gynnas av certifieringen eller certifieringsprocessen?”, samt indirekta frågor såsom ”Hur tror du 

att en certifiering kommer att påverka företaget?”. Då delaktighet i såväl nuvarande 

planeringsarbete som viljan att aktivt delta i kommande delar av certifieringen är intressant för 

denna studie ställdes i första hand intervjufrågor kring detta, såsom ”Tror du att dina 

arbetsuppgifter kommer att förändras med ett införande av ISO 14001? Om så, hur? Kommer ditt 

arbete utökas? I sådana fall hur?”. Detta kompletterades med observationer över delaktigheten 

vid såväl workshopen som ansträngningsbenägenheten att hitta miljöaspekter under intervjuerna. 

För att uttyda vad som var förändringsmotstånd och/eller förändringsbenägenhet ställdes frågor 

såsom ”Hur mycket ansvar vill du ha och hur mycket tror du att du kommer att få?” och ”Tror du 

att du kommer ansvara för några områden? Vilka i sådana fall? Känns det positivt (kul) eller 

negativt (något du måste göra)?”. Även detta kompletterades med observationer, såsom om några 

aktiva eller passiva aktioner mot eller för förändringen kunde uppfattas.  

Det finns en risk för snedvridna svar eftersom respondenten kan tänkas svara det denne tror att 

intervjuaren vill höra. Detta försökte vi motverka genom att ha olika infallsvinklar på 

formuleringen rörande frågorna. Därför kompletterade vi de direkta frågorna kring deras 

inställning (exempelvis ”Skulle du säga att du är positivt, negativt eller neutralt inställd till att 

företaget certifierar sig?”) med indirekta frågor gällande attityderna (exempelvis ”Tror du att dina 

arbetsuppgifter kommer att förändras med ett införande av ISO 14001? Om så, hur?” eller 

”Kommer ditt arbete utökas? I sådana fall hur?”). Genom operationaliseringen av dessa koncept 

gavs en tydligare riktning i hur vi skulle utforma våra frågor.  

4.6	  Definitioner	  

Då studien avser att studera ett litet företag måste ett förtydligande av begreppet litet företag ske. 

För denna studie är det i första hand antalet anställda som är relevant för storleksuppskattningen 

och i andra hand omsättningen. Detta eftersom kommunikationen kan tänkas vara en avgörande 
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framgångsfaktor vad gäller utbildning och deltagande vid implementeringen av ett 

miljöledningssystem. Företag med färre anställda än 10 kallas enligt den europeiska standarden 

för mikroföretag (Europeiska kommissionen, 2012). I denna uppsats benämns dessa företag 

ändock som små, då detta stämmer bättre överens med dagligt tal och skrift. 

Då studien gjordes i planeringsfasen av implementeringen av ISO 14001, innebar det att det inte 

var möjligt att följa hur individerna deltog i genomförandeprocessen av implementeringen. Kotter 

och Schlesinger (1979) definierar deltagande som att involvera individer i planeringsarbetet och 

implementeringen av förändringen. De menar att detta är en strategi för att överkomma 

förändringsmotstånd. Därför definieras deltagandet i denna studie som de anställdas involvering i 

planeringsarbetet till införandet av ISO 14001, det vill säga miljöutredningen. Medarbetarna 

involveras i planeringsarbetet till implementeringen av miljöledningssystemet genom att de 

deltog i intervjuer inför miljöutredningen samt genom att de deltog i en workshop där 

miljöutredningen fastställdes. 

4.7	  Studiens	  begränsningar	  
	  
Då studien endast studerar den inledande fasen av implementeringen av miljöledningssystemet 

uppkommer vissa begränsningar. En viktig sådan är studiens tidsomfattning, där det finns en 

möjlighet att attityderna inte förändras förrän senare i projektet. Studien innefattade få 

respondenter, vilket gör att risken för icke-anonymitet ökat och kan därmed leda till att de 

intervjuade anpassar sina svar efter vad som förväntas. En av de mer betydande begränsningarna 

är svårigheten att utläsa vilken som är den beroende respektive oberoende faktorn, vilket lämnar 

utrymme för egna tolkningar. Det tvärvetenskapliga syftet försvårar detta ytterligare, då vi som 

uppsatsskrivare är studerande inom företagsekonomi, med liten koppling till socialpsykologin 

vilket delar av denna uppsats tangerar. Vi insåg under studiens gång att syftet med studien var 

något snävt, och att det finns en hög risk att det är fler faktorer som samspelar förutom de 

studerade. Detta löste vi genom att ytterligare analysera det insamlade materialet för att se om det 

fanns fler uppenbara påverkande faktorer. Risken kvarstår dock att faktorer kan ha missats, då 

intervjufrågorna är konstruerade utifrån tvåfaktorsmodellen.  
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4.8	  Analysprocess	  	  

Studien utfördes med en deduktiv ansats, där teorierna som utgjorde utgångspunkten låg som 

grund till en reviderad modell som kunde hjälpa utläsningen av rådande förhållanden och 

mönster. Sedan insamlades det empiriska materialet som analyserades för att undersöka om de 

teoretiska mönster som tidigare uppfattats även gäller i praktiken eller om de bör anpassas eller 

ogillas. Under bearbetningen av de empiriska intervjuerna och observationerna strävade vi efter 

att vara fördomsfria gällande materialet, för att undvika att endast se de svar som stödjer det 

resultat vi skulle föredra eller hade förväntat oss.  

Datamaterialet bestod av intervjuer och deltagande observationer. Intervjuerna transkriberades 

och lästes igenom flera gånger för att få en förståelse för materialet. Det material som inte var 

relevant för syftet och frågeställningen sorterades bort, och sedan urskildes olika kategorier ur 

datan. Kategorierna bestod initialt av förändringsvilja och förändringsmotstånd före och efter 

workshopen. Ur kategorierna kunde olika mönster och grupper urskiljas, där svaren från de 

anställda var lika eller där en eller flera skiljde sig från de andra. Analysen av det empiriska 

materialet påbörjades direkt efter de initiala intervjuerna som en del av datamaterialet. De 

återkopplande intervjuerna tolkades även för sig och sedan jämfördes de mot de initiala 

intervjuerna för att kunna urskilja hur svaren förändrats efter att de anställda deltagit i 

miljöutredningen. De olika delarna och de enskilda svaren från respondenterna analyserades för 

sig och som helhet och utifrån det växte det fram olika teman. De olika tema-områdena utgör 

rubriker för det empiriska materialet och delades upp i upplevda fördelar, delaktighet och 

attityder.  Under dessa behandlas det som sagts under intervjuer och det som observerats under 

workshopen. Slutligen kunde vårt teoretiska antagande, att det råder ett förhållande mellan 

upplevda fördelar, deltagande och attityder, prövas mot det insamlade empiriska materialet. 

4.9	  Etiska	  ställningstaganden	  

Vid alla typer av vetenskapliga studier är etik viktigt att ha i beaktning. Man måste i 

samhällsvetenskapliga arbeten ha individens personliga skydd i åtanke (Holme och Krohn 

Solvang, 1997). Personligt skydd innebär individers rätt att själva bestämma vilken information 

som får och kan fördelas ut till andra. Det innebär även andras skyldighet att respektera detta 

(Holme och Krohn Solvang, 1997). Holme och Krohn Solvang (1997) menar även att individers 
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integritet är viktigt att beakta. Integritet betyder enligt författarna en individs rätt att självständigt 

fatta beslut och därmed handla utifrån sin egen övertygelse, men även andras skyldighet att 

respektera detta. Vetenskapsrådet (2002) konkretiserar det grundläggande individskyddskravet i 

fyra huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Hur dessa uttrycks återfinns i bilaga 2. Hur har då dessa etiska dilemman 

resonerats kring och tagits tillvara på under studiens genomförande? 

Innan intervjuerna genomfördes frågades de anställda om inspelning av samtalet godkändes, med 

löftet att ingen utom uppsatsskrivarna får ta del av dessa. Vi försökte få de intervjuade att känna 

sig lugna och behandla dem med respekt, och i så liten utsträckning som möjligt få dem att känna 

sig pressade att svara på vad de anser vara för känsliga frågor. Innan denna uppsats lämnats in 

fick deltagarna läsa vad som skrivits och fick med detta möjlighet att invända om de fann några 

uppgifter känsliga eller om de ansåg sig vara otillräckligt anonyma.  

5.	  Ett	  företag	  i	  förändring	  

5.1	  Företagsbeskrivning	  
	  
Företagets huvudkontor är till ytan relativt litet, skrivborden står uppradade längs ena väggen av 

lokalen. På skrivborden ligger det pappersbuntar och öppna pärmar, vilket tillsammans med 

pågående diskussioner mellan de anställda vittnar om att de har många projekt på gång och att de 

knappt hinner med alla. Det studerade företaget har sex heltidsanställda med huvudkontoret 

beläget i Stockholm, och är moderbolaget i en koncern med två utländska dotterbolag. Inom 

bolaget har de anställda olika ansvarsområden, såsom försäljningsansvarig, reparationsansvarig 

och ekonomiansvarig. Det är en informell atmosfär, där de anställda är självgående gällande 

arbetsuppgifter, och det är tydligt att det är många projekt i görning. Den höga expansionstakten 

gör arbetsbördan per anställd betydande, och den generella uppfattningen är att utökade 

arbetsuppgifter kommer vara svåra att hinna med. Stämningen är likväl behaglig och bemötandet 

som gäst är välkomnande.  

Företaget grundades 2006, där en del av företagets affärsidé var och är att vara det miljövänliga 

alternativet inom branschen. Av denna anledning, tillsammans med tryck från kunder, vill 
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företaget få en stämpel på att de är miljövänliga, vilket de ämnar göra med en ISO 14001-

certifiering. De anställda uppgav under första intervjusessionen att det inte fanns några direkta 

rutiner för miljöhantering inom företaget. På frågan vilka miljörutiner som finns svarade en av de 

anställda att ”ja... några cyklar till jobbet…” (Person A), vilket sammanfattar tydligt den 

allmänna föreställningen av företagets miljöarbete. De rutiner som ändå fanns menade de har 

vuxit fram med tiden inom de olika områdena. Personen som arbetat längst inom företaget 

berättade att de inte kunde prioritera detta då företaget var helt nystartat, men att man över tiden 

utvecklat vissa rutiner. Exempelvis återanvänder man nu reningsfilter genom att åka ut till kunder 

och hämta dessa och rengöra dem, tidigare slängdes dessa. En av deltagarna var initiativtagare till 

ett pappershanteringssystem, vilken innebär att all fakturering sker elektroniskt med undantag för 

de kunder som kräver annat, och därmed sänker papperskonsumtionen. Den generella 

uppfattningen bland de anställda var ändock att miljöarbete inom företagets rutiner är relativt 

oetablerade, om man bortser från att huvudprodukten är menad att gynna miljön. Under 

miljöutredningens framarbetande och under workshopen som hölls tillsammans med ledningen, 

framkom att företaget aktivt arbetade med miljöfrågor och att många av dessa redan var så 

etablerade i rutinerna att de anställda inte reflekterade över dem.  

5.2 Upplevda	  fördelar 
 

Det främsta motivet till att företaget ämnar miljöcertifiera sig är på grund av att en större 

potentiell kund kräver det. Den generella åsikten är även att miljöcertifieringen kommer att gynna 

företaget långsiktigt. ”Det är viktigt att miljöcertifiera sig för företagets trovärdighet” (Anställd 

B). Huruvida detta kommer generera fler framtida kunder är oklart, där en del anställda tror att 

företaget kommer ha möjlighet att locka fler kunder i och med certifieringen emedan andra är 

mer osäkra. ”Det är svårt att uppskatta hur många som hade godtagit oss utan certifiering” 

(Anställd A). De främsta fördelarna med att implementera miljöledningssystemet och certifiera 

sig är externa enligt de anställda, där interna faktorer såsom lägre underhållskostnader för kontor 

och lager får liten fokus.   

Samtliga anställda var relativt oerfarna av miljöledningssystemet ISO 14001, och visste således 

inte så mycket om det vid första intervjutillfället. ”Jag vet inte så mycket om ISO, men jag tror att 

det är till för att garantera en godkänd process” (Anställd A). Endast en person hade haft tidigare 
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kontakt med systemet, då de planerat att införa systemet på dennes föregående arbetsplats. De 

valde dock att inte genomföra implementeringen då de uppfattade den som mycket tidskrävande 

och innebar omfattande dokumentering. Initialt var det endast en av deltagarna som uttalat 

upplevde ett egenintresse i förändringen, i form av en inre tillfredsställelse att företaget arbetade 

ytterligare med miljöfrågor. ”Som individ gynnas jag genom att jag känner att jag är med och 

bidrar till en bättre miljö” (Anställd B). De övriga anställda kunde inte uttryckligen se att en 

certifiering skulle gynna dem som individer på något sätt. Däremot ansåg samtliga att 

certifieringen skulle påverka företaget positivt ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket indirekt kan 

skapa trygghetskänslor i form av att säkerheten av företagets fortlevnad ökar. Det förekom inte 

någon skillnad av upplevda fördelar från första intervjutillfället till det uppföljande. Samtliga 

ansåg fortfarande att det skulle gynna företaget ekonomiskt, där samma individ som tidigare 

uttalade ett upplevt egenintresse av förändringen.  

5.3	  Delaktighet	  
 
Initiativtagaren till certifieringen var VD:n. Samtliga anställda utom anställd B ansåg att det var 

VD:ns ansvar att certifieringen blir väl genomförd. ”Ansvaret ligger hos oss alla här på kontoret” 

(Anställd B). På grund av det expansiva skedet hos företaget är arbetsbelastningen per anställd 

hög, vilket speglade sig i de anställdas uttalanden. ”Alla har redan så mycket att göra, därför är 

det svårt att ta på sig extraarbete” (Anställd A). Anställd D menade att projektet blir lite av en 

börda då samtliga redan är överbelastade med arbetsuppgifter. Samtidigt poängterar denne att 

man självklart ”drar sitt strå till stacken” (Anställd D). Detta var genomgående för samtliga 

anställda, där alla är villiga att göra vad som krävs eller de blir tilldelade att göra. ”Jag tror att jag 

kommer att få några ansvarsområden inom ISO programmet […] men jag har inga problem med 

det” (Person C). Detta med reservationen att det inte får utöka arbetsuppgifterna i för hög grad.  

Gällande delaktigheten i planeringsarbetet och miljöutredningen var samtliga anställda aktiva 

under första intervjutillfället samt under workshopen. Under workshoptillfället deltog alla aktivt 

med att revidera miljöutredningen och prioritera de olika miljöaspekterna. Workshopen hade en 

brainstorming-effekt på de anställda då det uppdagades nya idéer hos dem genom öppna 

diskussioner. De olika kategorierna i miljöutredningen diskuterades öppet men leddes av den 

anställde vars arbetsuppgifter berörde kategorin mest. På så sätt tog de alla på sig ett 
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ansvarsområde för miljöutredningen under workshopen. En av kategorierna i miljöutredningen 

bestod av ”tjänsteresor”. Anställd C och D var de som överlägset stod för tjänsteresorna, de 

hjälptes båda åt att uppskatta hur mycket de reste i tjänsten per år och diskuterade hur de kunde 

minska dem. En annan punkt var ”papper och trycksaker”, denna förbrukning stod främst anställd 

A och B för då de båda arbetar mycket med kontorsarbete. Här var det anställd A som var 

initiativtagaren, denne har som arbetsuppgift att beställa in sådant material till kontoret och hade 

därför god insikt i hur mycket som gick åt. Anställd B bidrog även till denna kategori genom att 

föreslå effektiva sätt att minska förbrukningen av papper och att införa pappersåtervinning. 

5.4	  Attityder	  

Den generella uppfattningen bland de anställda var att miljöcertifieringen var en nödvändighet 

för företagets fortlevnad, detta för att behålla legitimiteten hos kunderna. Detta torde vara en 

anledning till att de ställer sig positiva till förändringen, då det krävs kunder för att företaget ska 

gå runt och för att de anställda ska få behålla sitt jobb. Uppfattningen om att ett 

miljöledningssystem var nödvändigt grundades även i företagets affärsidé och vision som har ett 

miljötänk. För att behålla trovärdigheten måste företagets handlingar gå i linje med produkten de 

säljer. “Det är viktigt att erhålla ett miljöcertifikat för företagets trovärdighet eftersom att vi 

marknadsför vår produkt som miljövänlig. Det är viktigt att hela företaget även arbetar på ett 

miljövänligt sätt.” (Anställd C). Alla intervjuade var av uppfattningen att certifieringen kommer 

gynna företaget på lång sikt gällande ökad försäljning. 

Samtliga anställda ställde sig positiva till ISO 14001 vid första intervjutillfället. Ingen av dem 

tror dock att deras arbetsuppgifter kommer att påverkas särskilt mycket av förändringen. “Jag 

hjälper gärna till om det behövs, men jag har redan mycket att göra” (Anställd D). “Vissa rutiner 

kommer nog att förändras, vilket kan ta tid att vänja sig vid. Men eftersom företaget har få 

anställda som alla är beredda att pröva nya saker så bör det inte bli några problem att införa det 

nya systemet” (Anställd C). I de återkopplande intervjuerna menade samtliga anställda att de 

fortfarande efter workshopen kände sig positiva inför implementeringen av 

miljöledningssystemet. En reaktion var att det kändes lättare än vad denne förväntat sig, då det 

genom miljöutredningen visat sig att de redan uppfyller många rutiner efter uppsatta miljömål, 

“det känns lättare att genomföra nu när man har förstått att vi redan är på god väg. Jag trodde det 
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skulle vara mer att göra” (Anställd B). Anställd D menar att “det känns som det mest är att 

dokumentera de rutiner vi redan har, och kanske ändra småsaker”. Denne tror även att det blir 

lättare att ändra de rutiner som behövs då man fått ned det på papper. Det är dock endast en av de 

anställda som tycker att det nya arbetssättet kommer att bli roligt, men reserverar sig samtidigt 

för att detta endast gäller om det inte blir för mycket extraarbete.  

5.5	  Förändringsmotstånd/-‐benägenhet	  
 

Inte någon av de anställda uttryckte eller visade något öppet förändringsmotstånd. Det fanns 

tendenser till förändringsbenägenhet, även om de inte var självklara. Under intervjuerna, där de 

anställda fick chansen att berätta om vad de själva gjort för att öka eller förbättra miljöarbetet 

tidigare inom företaget, framkom att samtliga tidigare gjort någonting som påverkat detta 

positivt. Detta tyder på att det finns en inbördes förändringsbenägenhet hos de anställda. Däremot 

syntes tendenser att samtliga inte var lika benägna att förändra sig utifrån andras initiativ, där 

exempelvis anställd A berättar att de infört ett nytt system för att minska 

pappersutskriftsmängden, men att denne fortfarande skriver ut papper som vanligt då denne inte 

känner sig tillräckligt bekväm med systemet. Anställd B, som var initiativtagare till systemet, 

ansåg däremot att det var ett väl fungerande system och var i tron att detta var inställningen hos 

samtliga kollegor. Anställd D svarade uttryckligen att företagets anställda generellt var 

förändringsbenägna, och menade att detta kunde bero på att företaget är relativt litet och nytt. Ett 

litet och nytt företag har inte samma fasta och svårförändrade rutiner som större och 

väletablerade. 

5.6	  Sammanfattning	  	  
	  
Det studerade företaget är ett litet företag med sikte på expansion. För att bland annat nå ut till 

nya kunder samt påvisa för befintliga kunder dess miljöengagemang ämnar företaget att 

miljöcertifiera sig med ISO 14001. Det var endast en anställd som såg en individuell upplevd 

fördel av certifieringen, i form av en inre tillfredsställelse av ett ökat miljöarbete. Samtliga var 

uttalat villiga att ta till sig förändringen, men det fanns ett tydligt förbehåll att detta endast gällde 

om arbetsbördan ej påverkades i för hög grad. Det var inte någon som utförde aktivt 

förändringsmotstånd under miljöutredningens gång, där alla var delaktiga och engagerade under 

workshopen. Den generella attityden mot certifieringen var positiv under hela projektets gång. 
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6.	  Diskussion	  

6.1	  Upplevda	  fördelar	  och	  attityder	  

Upplevda fördelar påverkar attityderna i denna studie. Däremot fanns få indikationer som tyder 

på att attityderna påverkar upplevda fördelar. De anställda kunde från början se fördelar med 

miljöledningssystemet vilket gjorde att de hade positiva attityder till systemet. Då de fick 

reflektera över vilka fördelar och nackdelar förändringen bringade med sig efter 

miljöutredningen, uppfattades dock inte någon förändring i attityderna. Alla anställda upplevde 

att en miljöcertifiering var nödvändig för företaget. Eftersom företaget marknadsför sin produkt 

som miljövänlig krävs detta för deras trovärdighet. En av anledningarna till att man påbörjade 

processen nu var just på grund av ett krav från en större kund. Samtliga ansåg sig även vara 

positiva till implementeringen av miljöledningssystemet ISO 14001, men det var endast en 

individ som kunde uttala sig om att det fanns ett egenintresse i samband med denna förändring. 

Detta tyder på att individer kan ha en positiv attityd mot en förändring, utan att se förändringen 

som något som gynnar individen själv. Att sluta analysen här vore dock felaktigt, då det finns 

mer att utläsa från vad deltagarna indirekt svarade i intervjuerna. Då samtliga såg att förändringen 

skulle gynna företaget, och hur omgivningen ser på företaget, finns det ett egenintresse inbäddat i 

detta. Att lönsamheten ökar samtidigt som företagets status ökar bland allmänheten, anses 

allmänt som positivt för de anställdas välbefinnande. En annan sida av myntet är att trots att den 

uttalade uppfattningen av förändringen var positiv, så fanns spår av upplevda negativa 

egenintressen. Personalen ansåg att företaget skulle gynnas av förändringen, men bekymrade sig 

över om det skulle innebära ökad arbetsbörda. Inställningen var således positiv till förändringen 

som sådan, men med förbehållet att den inte skulle påverka arbetsuppgifterna i för stor 

utsträckning. Detta kan innebära förändrade attityder i kommande skeden av implementeringen, 

beroende på vilken utsträckning arbetsuppgifterna påverkas.  

6.2	  Delaktighet	  och	  attityder	  
	  
I studien fanns ett indirekt ömsesidigt samband mellan delaktighet och attityder, som gick genom 

att kunskapsnivåerna ökade. Initialt var den generella uppfattningen att företaget hade få 

miljörutiner och att det fanns en mängd saker att förbättra, det uppkom dock få exempel på vad 

dessa skulle kunna vara. Under workshopen fick medarbetarna delta i planeringsarbetet vilket 
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utökade deras kunskap och insikt gällande både miljöledningssystemet och företagets rådande 

informella miljörutiner. Den nya uppfattningen var att implementeringen skulle innebära mindre 

arbete än tidigare förväntat, då förståelsen för företagets existerande miljöarbete ökade. En större 

insikt ledde till positivare attityder, vilket kan avläsas genom kommentarerna “det känns lättare 

att genomföra nu när man har förstått att vi redan är på god väg. Jag trodde det skulle vara mer att 

göra” och “det känns som det mest är att dokumentera de rutiner vi redan har, och kanske ändra 

småsaker”. Insikten om att projektet kommer vara fullt genomförbart ledde till positivare 

attityder, vilket i sin tur ledde till att förändringsviljan ökade. Även om ingen direkt ville ta på sig 

mycket ansvar gällande implementeringen så var alla villiga att hjälpa till eller “dra sitt strå i 

stacken” som en av individerna uttryckte det. De som var mest positiva till förändringen och 

certifieringen var även de som var mest engagerade i att finna miljöaspekter till miljöutredningen. 

Något värt att framhålla är huruvida denna attitydförändring påverkades av delaktigheten eller 

om samma resultat hade uppnåtts genom att en konsult eller någon från ledningen endast 

informerat personalen och på så vis ökat deras kunskap. Vidare bör deltagarnas upplevda 

delaktighet diskuteras. Samtliga intervjudeltagare var med i processen genom att svara på frågor, 

tänka ut sätt som företaget kan påverka miljön samt ranka vilka som är de betydande 

miljöaspekterna utifrån olika synvinklar. Problematiken ligger i att deltagarna möjligen inte ser 

detta som delaktighet till implementeringen, utan som en delaktighet i att hjälpa oss som 

uppsatsskrivare med miljöutredningen. Om de kopplar isär delaktigheten till den inledande fasen 

av implementeringen, miljöutredningen, och kommande delar finns risken att eventuella samband 

inte är gällande för implementeringen. Risken finns att sambanden istället beskriver de anställdas 

villighet att primärt hjälpa studenter med uppsatsskrivandet och sekundärt hjälpa till med och 

delta i miljöutredningen. 

6.3	  Upplevda	  fördelar	  och	  delaktighet	  
	  
Kopplingen mellan egenintresset och delaktigheten var i denna studie vag. Deltagarna såg få 

individuella fördelar av förändringen, men motsatte sig ändå inte att vara delaktiga i arbetet med 

miljöutredningen. Deltagarna var under intervjuerna och workshopen aktiva gällande finnandet 

av miljöaspekter, och svarade i den mån de kunde på de frågor som ställdes kring utfärdandet av 

miljöutredningen. Däremot var det inte någon som aktivt kontaktade oss för att komplettera med 

fler miljöaspekter. Hade egenintresset i förändringen upplevts som högre hade möjligen 
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engagemanget utöver det som krävdes ökat, och man varit mer villig att ta på sig mer ansvar både 

i miljöutredningen och i kommande arbete.  

 

Delaktigheten ledde till en ökad förståelse för vad förändringen innebar. Detta möjliggjorde 

däremot inte att fler upplevda egna fördelar uppfattades.  

6.4	  Attityders	  påverkan	  på	  förändringsmotstånd/-‐benägenhet	  
	  
I denna studie syntes en vag påverkan av förändringsmotståndet utifrån de anställdas attityder. De 

anställda uppgav att de hade positiva attityder gentemot ISO 14001, och ställde sig samtidigt 

positiva till att företaget planerade att implementera miljöledningssystemet. Anledningen till de 

positiva attityderna kan även vara att de anställda inte tror sig bli särskilt påverkade. Att de inte 

trodde att de skulle få så mycket ansvar, samt att majoriteten ansåg att ansvaret för att 

implementeringen skulle ske lyckat låg på VD:n, tyder på att de känner att de inte bär något 

ansvar för projektet. Det framgick även att majoriteten helst inte ville ha mer arbetsuppgifter eller 

ta på sig så mycket ansvar. Positiva attityder kan således medföra förändringsbenägenhet. 

Möjligheten finns dock att de anställda isärkopplar certifieringen från ledningssystemet. De är i 

sådana fall positiva till att företaget certifierar sig men känner samtidigt visst motstånd att 

förändra sitt eget arbete, något som miljöledningssystemet medför. En positiv attityd till 

certifieringen behöver således inte nödvändigtvis innebära en vilja eller benägenhet att förändra 

sitt arbetssätt som individ.  

Något som är värt att poängtera är att det endast var en av deltagarna som hade någorlunda 

negativa erfarenheter av ISO 14001, i form av att ha arbetat inom ett företag som funderat på att 

certifiera sig men valt att inte göra detta på grund av uppfattningen att detta skulle kräva för 

mycket tid och dokumentation. Samma person är den som visat starkast positiva attityder till 

implementeringen. Detta visar att tidigare negativa erfarenheter inte nödvändigtvis behöver 

influera rådande attityder.  

6.5	  Ytterligare	  faktorer	  
	  
Ett centralt och återkommande tema som uppdagades vid intervjuerna med de anställda var 

kunskapsfaktorn. Ju längre projektet fortskred ökade kunskapsnivåerna kring vad en 

implementering praktiskt kommer att innebära, vilket förändrade såväl attityderna till delar av 



	  

33	  

projektet som viljan att aktivt delta. Den ökade kunskapen påverkade däremot inte hur de 

anställda uppfattade och upplevde individuella fördelar av implementeringen. En ökad kunskap 

innebär även att individen får en ökad insikt kring hur denne kommer att påverkas av 

förändringen i termer av arbetsomfattning.  

 

Upplevda förändringar av arbetsbördan var ett så pass frekvent återkommande begrepp att det 

förtjänar en egen position i modellen. Detta är något som kan tyckas vara för självfallet för att ens 

nämna, men då det var en så viktig faktor under studiens gång bör det få en egen modellplats. Vid 

samtliga enskilda intervjutillfällen var de anställdas uttalade attityder positiva, men förbehållet 

kring arbetsbördan var ständigt närvarande. Trots att de uttalade attityderna var positiva var det 

tydligt att hur de anställda uppfattade arbetsbördans förändring påverkade hur de ställde sig till 

förändringen. Samtliga trodde att de skulle bli relativt lite påverkade gällande arbetsomfattningen 

och kunde därmed ha fortsatta positiva attityder gentemot förändringen. En liten uppfattad 

förändring av arbetsbördan kan således leda till mer positiva eller oförändrade attityder, vilket i 

sin tur leder till en ökad förändringsbenägenhet.  

Figur 3. Flerfaktorsmodell  

Som kan utläsas i figur 3 ovan tillkom ett antal påverkande faktorer under studiens gång. Detta 

visar inte endast att den ursprungliga tvåfaktorsmodellen må ge en för förenklad bild av 

verkligheten, utan även vikten av att ha ett öppet sinne vid studier av outforskade fenomen. 

Denna studie har visat att dessa koncept har ett mer komplext förhållande till varandra där 

sambanden inte alltid är helt klara. Detta går inte återge i en modell, därför bör även 

flerfaktorsmodellen ses som en förenklad bild av verkligheten. 
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7.	  Slutsats	  

7.1	  Slutsats	  
	  
Syftet med denna studie var att få en utökad förståelse för sambanden mellan upplevda fördelar, 

delaktighet, attityder och förändringsmotstånd/-benägenhet vid en implementering av 

miljöledningssystemet ISO 14001. Studien hade ett individfokus för att undersöka och förstå hur 

individers delaktighet, uppfattning och attityd påverkar varandra, och om detta leder till en 

förändring i individens förändringsmotstånd/-benägenhet.  

För att svara på syftet behövdes en modell som kunde fungera som grundstomme till 

utformningen av datainsamlingen och analysen. Till detta reviderades Giangreco och Pecceis 

(2005) tvåfaktorsmodell, för att öppna upp för fler samband faktorerna emellan. Studien tyder på 

att det finns ett förhållande mellan upplevda fördelar och attityder, där en positiv förändring för 

företaget indirekt ledde till en tydlig upplevd fördel för de anställda. Skillnaden före och efter 

deras involvering i planeringsarbetet gick inte att urskilja. Detta kan bero på att de redan innan 

var fullt medvetna om fördelarna eller att delaktigheten inte har något samband med upplevda 

fördelar. 

Studien tyder på att det råder ett ömsesidigt förhållande mellan delaktigheten och attityderna. De 

som hade mest positiva attityder gentemot förändringen var de som var mest engagerade i att 

hitta nya miljöaspekter. Vidare visade studien att attityderna blev ännu mer positiva efter 

deltagandet i planeringsarbetet då deltagarna fick större insikt i arbetet.  

I studien var förhållandet mellan delaktighet och upplevda fördelar så vagt att det inte går att 

styrka relationen. Studien fann stöd för att attityder påverkar förändringsmotståndet/-

benägenheten, där positiva attityder ledde till ökad förändringsbenägenhet.  

Under studiens gång uppdagades nya påverkande faktorer: kunskap och uppfattad förändring av 

arbetsbördan.  

7.2	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  
	  
För framtida forskning föreslås ett mer longitudinellt angreppssätt, där hela kedjan från 

planeringsarbete till färdig implementering studeras i det lilla företaget. Detta för att se om 

attityderna och upplevda fördelar påverkas ytterligare ju längre projektet fortskrider, då 
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kunskapsnivåerna och delaktigheten ökat ytterligare. Vidare föreslås att den ökade kunskapen 

och upplevda arbetsbördan tas med i modellen för att studera deras förhållande till de övriga. Vi 

föreslår även att fler kvalitativa studier med öppnare frågeställningar görs på området, för att öka 

möjligheterna att upptäcka såväl fler faktorer som påverkar attityderna som passiva former av 

förändringsmotstånd. 
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Bilaga	  1:	  Intervjufrågor,	  intervju	  1	  
	  
 
Vad har du för befattning? Vilka arbetsuppgifter innefattar det idag? Hur länge har du jobbat på 
företaget? 
 
Vad vet du om ISO 14001? 
 
Har du tidigare erfarenhet av att jobba inom ett miljöcertifierat företag eller något som certifierats 
med ISO 9000?  

Hur ser rutinerna för miljöhantering ut idag? 

Varför tror du att det är viktigt att införa ett miljöledningssystem? 

Tror du att dina arbetsuppgifter kommer att förändras med ett införande av ISO 14001? Om så, 
hur? Kommer ditt arbete utökas? I sådana fall hur? 
 
Hur tror du att en certifiering kommer att påverka företaget? 
 
Hur tror du att de andra anställda i företaget ställer sig till certifieringen? 
 
Skulle du säga att du är positivt, negativt eller neutralt inställd till att företaget certifierar sig? 

Vad kommer införandet ha för effekter på försäljning/omkostnader? Kommer det gynna företaget 
långsiktigt/kortsiktigt? 
	  
Tror du att du som individ kommer gynnas av certifieringen eller certifieringsprocessen? 
 
Vilka av företagets processer tror du har störst påverkan på miljön? 
 
Inom vilka områden tror du att företaget kan förbättra sig gällande miljöaspekter? 
 
Har du några konkreta förslag på förbättringar? 
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Bilaga	  2:	  Intervjufrågor,	  intervju	  2	  
	  
	  
Hur känner du inför ISO 14001 nu när din delaktighet och kunskap kring den ökat? 
 
Hur tror du att dina arbetsuppgifter kommer påverkas av certifieringen? 
 
Vems ansvar känner du att det är att certifieringen blir väl genomförd? 
 
Hur mycket ansvar vill du ha och hur mycket tror du att du kommer få? 
 
Tror du att du kommer ansvara för några områden? Vilka i sådana fall? Känns det positivt (kul) 
eller negativt (något du måste göra)? 
 
Hur tror du nu att företaget kommer påverkas ekonomiskt av certifieringen? 
Kortsiktigt/långsiktigt? 
 
Tror du att du som individ kommer gynnas av certifieringen eller certifieringsprocessen? 
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Bilaga	  3:	  Etiska	  regler	  
	  
Nedanstående krav och regler är direkt kopierade från Vetenskapsrådet (2002). 
 
 
Informationskravet  
 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
 
Regel 1: 
 
Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 
omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 
villighet att delta. 
 
Samtyckeskravet 
 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
 
Regel 2: 
 
Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 
samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år 
och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 
 
Regel 3: 
 
De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och 
på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 
negativa följder för dem. 
 
Regel 4: 
 
I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 
otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan 
forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 
 
Konfidentialitetskravet 
 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 
och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
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Regel 5: 
 
All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om 
enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 
sådana uppgifter. 
Regel 6: 
 
Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 
sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter 
som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för 
utomstående att komma åt uppgifterna. 
 
Nyttjandekravet 
 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
 
Regel 7: 
 
Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
 
Regel 8: 
 
Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som 
direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den 
berörda. 
 
 


