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SAMMANFATTNING 
 

Då miljöförstöringen fått ett allt större globalt fokus leder detta till att företag måste 

engagera sig i miljöfrågan. Små företag står för cirka 70 procent av de globala utsläppen 

och en förändring är därför nödvändig. En implementering av ett miljöledningssystem 

kan hjälpa mindre företag att strukturera sitt miljöarbete och ISO 14001 är ett av de 

mest använda systemen för ett aktivt miljöarbete. Inom de flesta organisationer finns 

dock ett motstånd mot förändringar, samtidigt som företagen har höga förväntningar på 

vad systemet kan bringa. Denna studie har undersökt vilka moment i ISO 14001 som 

förväntas skapa motstånd samt kräva motivation i ett mindre, informellt styrt företag 

som bedriver tillståndspliktig verksamhet. En konsult inom miljöstyrning intervjuades 

och ett mindre företags syn på ISO 14001 undersöktes. Resultatet visar att små företag 

inte har några omfattande kunskaper i vad ISO 14001 egentligen är och har därför allt 

för höga förväntningar på vad en implementering kan ge. En implementering leder inte 

alltid till ett bättre miljöarbete utan används ibland endast som ett konkurrensmedel.
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ABSTRACT 
 

A growing global focus on environmental degradation has forced corporations to get 

involved in environmental issues. A change is needed as small businesses can be held 

accountable for about 70 percent of global emissions. An implementation of 

environmental management systems can help smaller companies to structure their 

environmental performance, and ISO 14001 is one of the most widely used systems for 

active environmental work. In most organizations there is resistance to change, although 

businesses have high expectations of what the system can bring. This study examines 

the elements of ISO 14001, which is expected to create resistance and require 

motivation in a small informal driven company who practice licensable activities. We 

have interviewed a consultant in environmental management and studied a smaller 

company's approach to ISO 14001. Another conclusion was that small businesses do not 

have extensive knowledge of what ISO 14001 actually is, and therefore have too high 

expectations of what an implementation can provide. Unfortunately an implementation 

does not lead to a better environmental performance, as it is only used as a competitive 

tool. 
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1 INTRODUKTION  
Detta inledande kapitel kommer via en beskrivning av miljöreglering och miljöstyrning 

i små företag att landa i ett syfte för studien.  

1.1 Miljöreglering 
Naturen har i alla tider varit en viktig resurs för mänskligheten och i takt med 

globaliseringen har också exploateringen ökat (Antonsson, 2001, s 7f). Miljöfrågorna 

har fått stort globalt fokus då miljöförstöring och miljöpåverkan i vissa delar av världen 

hotar den omgivande befolkningens existens (Karlsson, 2001, s 67f). Olika länder har 

länge utvecklat nationella regler, som gäller företag verksamma inom landets gränser, 

men från 70-talet och framåt har miljöpolitik med globalt gemensamma lagar och regler 

utbrett sig (ibid). På uppdrag av FN författades Brundtlandsrapporten, som framhäver 

betydelsen av att skydda miljön och sträva efter en global hållbar utveckling (Brorson & 

Larsson, 2006, s 9). Organisationer arbetar alltmer för att kunna visa upp en bra 

miljöprestanda, något som kan uppnås exempelvis genom en minskad miljöpåverkan 

(ISO 14001:2004). Anledningen till denna utveckling är bland annat en allt hårdare 

lagstiftning och nya möjligheter till miljövänlighet, men det är framförallt påtryckningar 

från samhället och chansen att skapa konkurrensfördelar som är den främsta 

anledningen (ibid; López-Fernández & Serrano-Bedia, 2007). Enligt 20§ 26 kap 

Miljöbalken skall alla företag som är tillståndspliktiga lämna en miljörapport till 

kontrollerande myndighet som beskriver företagets miljöpåverkan. Enligt 

Årsredovisningslagen 1§ 6 kap finns det även krav på tillståndspliktiga företag att 

information om företagets påverkan på den yttre miljön ska finnas med i 

förvaltningsberättelsen.  

1.2 Miljöstyrning i små företag 
Trenden på miljökrav i samhället har gått från att vara myndighetsstyrd till att bli mer 

efterfrågestyrd, numera är det konsumenterna som till stor del besitter makten ifråga om 

att styra företag i rätt riktning (Piper, Ryding & Henricson, 2004, s 11; Axelsson & 

Marcus, 2001, s 129). Små företag svarar enligt Rutherfoord, Blackburn och Spence 

(2000) samt Seiffert (2008) för en signifikant del av de föroreningar som släpps ut, 

kanske så mycket som 70 procent. För att vara ett mindre företag i Sverige får de 

överstiga max ett av de följande kraven; 50 anställda, 25 miljoner i balansomslutning 

samt 50 miljoner kronor i nettoomsättning (ÅRL, 1kap 3§). Dessa företag måste bli 

medvetna om att en förändring måste till stånd, samtidigt som lagstiftarna måste bli 

bättre på att anpassa informationen och lagar för att passa små företag (Tilley, 2000, s 

38f). Det kan vara svårt för företag att övervaka alla typer av miljöpåverkan, därför kan 

en implementering av ett styrsystem underlätta (Biondi, Frey & Iraldo, 2000). 

 

Ett styrsystem är enligt Anthony och Govindarajan (2007, s 53) ett verktyg för att kunna 

implementera strategier i en organisation, författarna beskriver styrsystemets tre delar, 

den strategiska styrningen, den taktiska styrningen samt den operativa styrningen. Den 

strategiska styrningen är långsiktig och innehåller utformning av strategier medan den 

taktiska styrningen mer tar upp hur strategierna ska implementeras (op cit, s 7). En 

implementering av ett styrsystem påverkar främst den operativa styrningen, det vill säga 

den del där processernas effektivitet kontrolleras (ibid). Olika typer av styrsystem och 

standarder har fått större betydelse för företag, oberoende av storlek, verksamhet eller 

bransch (Zutshi & Sohal, 2004). Små företag karaktäriseras av att de vanligen är 

ägarledda och styrs genom centraliserade beslut eftersom kommunikationsleden är korta 
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(Wong & Aspinwall, 2004). Ibland kan en viss informell styrning vara att föredra, 

medan det vid andra tillfällen behövs en strikt formaliserad styrningsprocess 

(Samuelson, 2008, s 24). Enligt Wong och Aspinwall (2004) kan ledare i små företag 

sakna kompetens att se vilken typ av styrning som skulle passa verksamheten bäst. 

Detta innebär att ledaren kan använda sig av ett informellt styrsystem trots att 

verksamheten skulle bli effektivare om styrningen var mer formell (ibid). Enligt 

Anthony och Govindarajan (2007, s 99ff) kännetecknas en formaliserad styrning av väl 

utformade regler för hur verksamhetens delar ska bedrivas, medan en informell styrning 

består av etik, normer och gemensamma värderingar inom organisationen. En 

gemensam nämnare för dessa två styrsystem är dock att båda ska skapa målkongruens 

inom organisationen (Davila, 2005). En genomgående viktig faktor är att ett styrsystem 

snabbt och effektivt ska kunna anpassas till organisationens förändringar (ibid). Enligt 

Davila (2005) och Florén (2006) är informell styrning vanligt förekommande i små 

företag. När det kommer till miljö har så kallade miljöledningssystem utvecklats som en 

komponent i övergripande styrsystem för att styrning lättare ska kunna organiseras med 

miljöarbete (Plogner, 2008, s 621; Hilson & Nayee, 2002).  

 

Ett miljöledningssystem kan ses som ett styrverktyg vars syfte är att underlätta 

genomförandet av miljöarbete (Miljöstyrningsrådet, 2004, s 120). Enligt ISO 14004 

(1996) är ett miljöledningssystem den del av det övergripande ledningssystemet som 

omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser 

för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn. Allt eftersom 

kraven blir hårdare från företags intressenter och lagstiftningen skärps blir det vanligare 

att företag implementerar miljöledningssystem i verksamheten (Brorson & Almgren, 

2007, s 14f). Företag förväntar sig att implementeringen ska underlätta bemötandet av 

de hårda kraven, men också att det ska leda till att de håller sig mer uppdaterade kring 

lagstiftning och därmed kan följa den bättre (ibid). Det finns även andra typer av 

förväntningar som exempelvis förbättring av image och kostnadsreduceringar (Morrow 

& Rondinelli, 2002). Ett av de mer vanliga miljöledningssystemen, ISO 14001, finns i 

den standard som utvecklades av International Organisation for Standardization (ISO) 

(Zhang, Shen, Love & Treloar, 2000). Denna standard består av standardiseringsregler 

för miljöarbete, ISO 14000, för att företag runt om i världen ska kunna implementera 

dessa miljöaspekter på en operationell nivå (ibid). Enligt Zhang, et al (2000) består 

miljöledningssystemet ISO 14001 av olika moment mer specifikt av fem grundelement 

som företag måste uppfylla för att få en certifiering. Det kan dock vara svårt att finna 

det lämpligaste sättet att införa detta miljöledningssystem i företag, speciellt om det ska 

nå upp till förväntningarna och bli något mer än ett diplom på väggen (Lawrence, 

Andrews, Ralph & France, 2002).  

 

Det finns ett flertal problem relaterade till implementering av ett miljöledningssystem i 

mindre företag, bland annat är det brist på resurser, ovilja att förändra företagskulturen 

och införandet av ett formellt system i en informell organisation (Seiffert, 2008). 

Mindre företag kan få problem med implementeringen av ett miljöledningssystem då 

det kan kräva stora resurser, både i monetära former såväl som i humankapital, resurser 

som kan vara svåra att beräkna (Alberti, Caini, Calabrese & Rossi, 2000; Biondi, et al, 

2000; Seiffert, 2008). En implementering av ett miljöledningssystem som ISO 14001 

leder ofta till någon form av organisatorisk förändring (Reverdy, 2006). Detta beror 

enligt López-Fernández och Serrano-Bedia (2007) på att en lyckad implementering 

kräver stora förändringar inom organisationen, bland annat för att förankra nya mål. Det 

finns dock ett motstånd till förändring inom de flesta organisationer, då det innebär att 

inarbetad kultur och dess rutiner överges till förmån för nya (ibid; Jacobsen, 2005, s 

150). Bovey och Hede (2001) definierar motstånd som något normalt och förväntat i 
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samband med förändring som grundar sig i att individen går mot något okänt. Jacobsen 

(2005, s 150) menar att speciellt företag med stark kultur får svårare att anpassa sig till 

förändringsarbete. Detta kan leda till att omstrukturering i samband med införande av 

ett miljöledningssystem såsom ISO 14001 skjuts upp och systemet blir då inte effektivt 

(ibid). Det är därför enligt Burnes och James (1995) viktigt att involvera medarbetarna i 

förändringsprocessen och på så vis skapa motivation. Angelöw (1991, s 87) definierar 

motivation som en drivkraft för individens handlingar, det vill säga strävan efter att 

uppnå ett visst mål. Genom att de anställda känner sig motiverade inför 

förändringsarbetet går processen smidigare (ibid). Jacobsen och Thorsvik (2008, s 266) 

beskriver också hur motivation kan skapas inom en organisation genom att klara 

målsättningar sätts upp. Eftersom ISO 14001 är inriktat mot större och mer formella 

organisationer kan det därför orsaka obalans och styrningsproblem i mindre 

organisationer, något som kan leda till att de förväntade resultaten av 

miljöledningssystemet uteblir (Biondi, et al, 2000). Forskningen visar att det sällan tas 

upp till diskussion hur små företag ska anpassa sig till ett miljöledningssystem som 

vanligtvis är mer riktat mot större företag (ibid; Seiffert, 2006; Aragón-Correa, Hurtado-

Torres, Sharma & García-Morales, 2008). 

 

Utifrån det ovan sagda tycks framgå att det är svårt för små företag att ta sig an ett 

miljöledningssystem, då det förmodligen leder till en omställning i de flesta processer 

och rutiner inom företaget. Av de tre problem, resurser, kultur och informell/formell, 

relaterade till implementering av ett miljöledningssystem som tagits upp i 

problemdiskussionen fokuserar denna studie på delen med implementering av ett 

formellt system i ett litet företag med informell organisation. Denna studie utgår ifrån 

antagandet att en informell organisation genomsyras av företagskultur och att de två 

problemen ej går att separera på ett bra sätt, därför är kulturdelen oundviklig. 

Resursproblematiken har diskuterats flitigt i tidigare forskning och ett bidrag inom detta 

område skulle vara av marginellt värde. Studien fokuserar istället på vilka förväntningar 

en informell organisation har på ett formellt miljöledningssystem. Vad förväntar de sig 

vid en implementering av ett formellt styrsystem såsom ett miljöledningssystem som 

ISO 14001? 

1.3 Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att analysera vilka moment i ISO 14001 

som förväntas skapa motstånd och kräva motivation i ett mindre, informellt styrt företag 

som bedriver tillståndspliktig verksamhet. Syftet är även att upprätta en modell för hur 

ett formellt miljöledningssystem såsom ISO 14001 ur ett styrningsperspektiv kan 

implementeras i ett mindre företag med informell styrning. Mot bakgrund av detta har 

följande delsyften utformats: 
 

 Beskriva den operativa styrningens utformning i ett mindre företag med 

informell styrning som bedriver tillståndspliktig verksamhet.  

 Beskriva vilka förväntningar ett mindre företag med informell styrning som 

bedriver tillståndspliktig verksamhet har på ISO 14001. 

 Beskriva en konsults uppfattning av vilka förväntningar små företag har på ISO 

14001. 
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2 METOD 
I metodkapitlet beskrivs metodansats och forskningsstrategi. Sedan motiveras valet av 

caseföretag och datainsamlingsmetoderna som tillämpats beskrivs. Slutligen behandlas 

studiens metodproblem samt dess validitet och reliabilitet. 

2.1 Metodansats 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 65ff) finns det tre metodsynsätt inom 

företagsekonomin, systemsynsättet, aktörssynsättet och analytiskt synsätt. I denna studie 

tillämpades ett analytiskt synsätt med inslag av aktörssynsättet. Det analytiska synsättet 

är objektivt och grundar sig i antagandet att helheten är summan av alla delar, vilket i 

denna studie kan ses genom att de olika delarna från empirin läggs ihop för att få en 

helhetsbild av situationen som undersöks (ibid). Aktörssynsättet återfinns i denna studie 

då den undersöker hur individen hanterar en förändring på arbetsplatsen. Enligt 

Denscombe (2000, s 203ff) finns två utgångspunkter för forskning, kvantitativ eller 

kvalitativ. Den kvantitativa relateras ofta till siffror och en bredare undersökning medan 

den kvalitativa istället relateras till en småskalig beskrivande undersökning. Denna 

studie fokuserar på ett kvalitativt tillvägagångssätt, då denna form av studie har sin 

utgångspunkt i verkligheten och ger djupgående information, för att skapa en bättre 

förståelse (op cit, s 259ff). Detta är något som stämmer väl överens med syftet då 

studien fokuserar på att beskriva ett mindre, informellt företag. Patel och Davidson 

(2003, s 23ff) talar om tre centrala begrepp när det kommer till att relatera teori till 

empiri, deduktion, induktion och abduktion. I studien används ett deduktivt 

tillvägagångssätt, utifrån den teoretiska referensramen har det upprättats en 

intervjuguide som sedan väglett oss i empirin.  

2.2 Forskningsstrategi 
Denscombe (2000, s 9) beskriver ett antal undersökningsstrategier med olika fördelar 

och nackdelar, där vissa är lämpligare beroende på frågeställning. I denna studie 

används strategin fallstudie, en metod som enligt Denscombe (2000, s 41) är mycket 

vanlig vid just småskaliga undersökningar. Denna metod ger möjligheter till en djupare 

studie då forskaren kan studera företeelser i detalj, något som inte är möjligt med andra 

typer av strategier (ibid). I studien användes denna strategi då studien fokuserar på ett 

caseföretag som undersöks på djupet, istället för flera caseföretag som undersökt 

översiktligt. Detta gör det möjligt att studera komplexiteten i en given situation och 

forskaren kan fokusera på relationer och processer (ibid). För att kunna genomföra en 

fallstudie på ett bra sätt trycker Denscombe (2000, s 50f) på vikten av att ha en klar bild 

med tydliga gränser på vad det är som ska undersökas. Med en fallstudie kan det dock 

enligt Denscombe (2000, s 53) vara svårt att göra generaliseringar utifrån studiens 

resultat, detta är något som beaktats när slutsatser dragits.  

2.3 Litteraturstudie 
Genom att göra en litteraturstudie utifrån sökningar i Luleå tekniska universitets 

databaser Econlit, Emerald, Business Source Elite samt Environmental Science and 

Pollution Management samlades bakgrundsinformation in för att kunna formulera 

problemet och bygga en teoretisk referensram. De artiklar som inte fanns på dessa 

platser har påträffats via Google Scholar. Även universitetsbibliotekets katalog Lucia 

och Google Books söktes igenom efter litteratur som passade syftet. De sökord som 

främst användes var EMS, ISO 14001, SME, institutional theory, legitimacy, 

expectations, routines, formal, informal, control och change. Dessa och dess svenska 
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motsvarigheter, har använts i olika kombinationer, även kedjesökningar har utförts 

utifrån det material som funnits. Stuiden grundades med en litteraturstudie för att kunna 

få ny och aktuell litteratur från hela världen och på så sätt kan få en bra grund till det 

fortsatta arbetet.  

2.4 Val av caseföretag 
Denscombe (2000, s 44) understryker vikten av att göra ett medvetet val av 

undersökningsobjekt och att detta val motiveras. Caseföretaget har valts utifrån syftet 

för denna studie och därför avgränsats till ett mindre miljöpåverkande företag med 

informell styrning. Ett mindre företag studerades dels för att det skulle bli lättare att 

komma nära inpå företaget och hur de arbetar. En annan anledning till valet var att 

mindre företag kändes mer öppna för att ta emot hjälp kring hur de kan arbeta med 

förändringar i företaget då ett större företag troligtvis redan besitter rätt kompetens. Det 

är också av yttersta vikt att företaget planerar att i framtiden genomföra en certifiering 

av ISO 14001. Detta i kombination med geografiska förutsättningar begränsade urvalet 

av caseföretag väsentligt. Genom personliga kontakter, som gav möjlighet till åtkomst 

av information, skapades kontakt med caseföretaget. Det är ett mindre familjeägt 

företag i västerbotten som bedriver tillståndspliktig verksamhet med bestående 

miljöpåverkan, trots tillväxt genomsyras organisationen fortfarande av en informell 

styrning. Efter att kontakt med en representant för företaget stärktes valet. Företagets 

namn inte är väsentligt för studien och har därför valt att hålla dem anonyma. För att få 

en förståelse för vad som kan vara problematiskt för små företag, kontaktades 

konsultföretaget Paragon som vägleder mindre företag genom implementering av ISO 

14001. Detta möjliggör en jämförelse mellan konsultens åsikter om problematiska 

områden och det caseföretaget trodde skulle bli svårt vid implementeringen.   

2.5 Datainsamlingsmetod 
Traditioner inom forskningen har gett vissa forskningsstrategier en stark koppling till 

specifika datainsamlingsmetoder (Denscombe, 2000, s 101). Denscombe (2000, s 101) 

understryker dock att det i slutändan är forskarens val att avgöra vilken metod som är 

mest lämplig, då alla metoder har sina styrkor och svagheter. Författaren menar också 

på att det kan vara lämpligt att använda sig av ett antal olika datainsamlingsmetoder, då 

svagheter reduceras och stabilitet införs i studien (ibid).  

2.5.1 Intervjuer 

När den teoretiska referensramen skapats utifrån den litteraturstudie som genomförts 

samlades data in ifrån empirin. Denscombe (2000, s 161) beskriver intervjuer som 

lämpliga om det är djup och detaljer som eftersträvas, detta stämde med syftet då 

studien fokuserar på ett caseföretag varför denna datainsamlingsmetod valdes. 

Inledningsvis intervjuades en representant för konsultföretaget Paragon 

Affärsutveckling, Roger Lind. På caseföretaget intervjuades VD, vice VD och 

verksamhetschef. Dessa valdes för att de alla sitter i ledningen och tillsammans 

bestämmer hur styrningen av organisationen ska ske. Då dessa personer utformar 

styrningen var de mest lämpade att intervjua. Utöver dessa intervjuades de två anställda, 

dessa valdes för att de har varit anställa nästan sedan starten av företaget och därmed 

upplevt flera förändringar inom organisationen och hur ledningen har styrt runt 

förändringen. Alla intervjufrågor är baserade på den teorietiska referensram som 

presenteras i kapitel tre och dessa återfinns i bilaga I-III. Vid intervjuerna användes 

semistrukturerade frågor som enligt Denscombe (2000, s 135) innebär mer öppna 

intervjufrågor, vilket medför att den intervjuade tillåts att utveckla sina tankar och tala 

mer fritt. Det innebär också att intervjuaren måste vara mer flexibel vad gäller frågor, 
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frågornas ordning samt följdfrågor (ibid). Denna typ av intervju valdes därför att den 

intervjuade kunde ta upp delar som inte räknats med samt att detta tillvägagångssätt 

riktade fokus på den intervjuade. Alla intervjuer genomfördes på de intervjuades 

arbetsplatser och båda författarna var delaktiga vid samtliga intervjuer. Vid intervjuerna 

fördes anteckningar samtidigt som ljudupptagningar togs. Enligt Denscombe (2000, s 

145) är detta ett vanligt förfarande som de flesta forskare använder sig av. Det var heller 

inga problem att få återkomma med eventuella frågor som kunde tänkas uppkomma vid 

sammanställning av intervjuerna. 

2.5.2 Observationer 

Det som observerats hos caseföretaget är främst hur styrning av de nuvarande 

processerna sker och vilken dess påverkan på miljön är. Även det nuvarande 

miljöarbetet och i vilken utsträckning det används och hur det skulle behöva förändras 

för att passa ISO 14001 har observerats. Enligt Patel och Davidson (2003, s 87) är 

metoden observation ett mycket bra sätt att samla information, då forskaren observerar 

det som faktiskt händer. Observationerna utfördes som deltagande observationer, dessa 

innebär enligt Denscombe (2000, 175f) att undersökaren deltar i studieobjektets 

vardagliga liv. Observationerna genomfördes med verksamhetschefen på caseföretaget 

under två dagar, sjunde och åttonde december, 2009. Den första dagen spenderades vid 

kontorslokalen och verkstaden där observationer utfördes, den andra dagen 

observerades hur verksamhetschefen agerade vid styrningen. Valet att följa 

verksamhetschefen grundades på att han var mest insatt i alla delar i verksamheten, det 

var även han som hade tid med att visa runt oss på verksamheten och förklara hur saker 

och ting går till.  

 

Det finns flera olika sätt att observera, dels den planerade då forskaren i förväg bestämt 

vad som ska undersökas i motsats till den oplanerade, observationen kan också innefatta 

olika grader av strukturering (Patel & Davidson, 2003, s 89). Studien utgick ifrån en 

oplanerad observation för att det inte skulle finnas några begränsningar i 

observationerna. Patel och Davidson (2003, s 94) beskriver oplanerade observationer 

som bra om forskaren vill inhämta så mycket information som möjligt om ett område. 

Eftersom studien baseras på att studera kvalitativa data blev valet för en oplanerad 

observation enkel då en planerad observation samlar in mer kvantitativa data och en 

oplanerad observation fokuserar på kvalitativa data (Denscombe, 2000, s165f). Under 

observationerna fördes löpande anteckningar eftersom ljudupptagningen var svårt att 

utföra. Dels för att verksamheten i sig för med sig mycket oväsen och dels för att flyta 

in i verksamheten för att arbetet skulle fortgå så normalt som möjligt. Eftersom 

Denscombe (2000, s 179) menar att det mänskliga minnet är svagt fördes anteckningar 

regelbundet. Dessa fördes ej framför någon ur ledningen eller personal för att inte 

påverka dem mer än nödvändigt i deras vardag. Under observationerna studerades även 

de punkter utifrån teorin som ansågs vara svåra att förändra i ett mindre företag vid 

införandet av ett miljöledningssystem, då syftet i studien delvis var att utforma en 

modell som fokuserar på svårigheter för just detta i ett mindre företag.  

 

Observationen sker i en naturlig miljö på företeelser som skulle ha inträffat oavsett om 

de observerats eller inte (Denscombe, 2000, s 166). Detta är en positiv aspekt av denna 

datainsamlingsmetod, en annan är att observationen är effektiv och innebär att forskaren 

kan samla på sig stora mängder data under kort tid (op cit, s 173). En nackdel som Patel 

och Davidson (2003, s 94) tar upp är att en observatör genom sin närvaro stör den 

observerade gruppens naturliga beteende, något som kan ge snedvriden data. Risken 

beskrivs som störst om observatören är känd i gruppen (ibid). En annan negativ aspekt 
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är att det kan vara svårt för forskaren att bedöma varför saker inträffar, då de bara 

observerar att de faktiskt sker (Denscombe, 2000, s 174).  

2.6 Analysmetod 
Efter avslutade intervjuer och observationer sammanställdes materialet kring hur 

styrning sker, vilka förväntningarna på miljöledningssystemet var samt vilket motstånd 

som fanns. Det material som framkom tolkade författarna enskilt och sedan jämfördes 

de med varandra. Analysen har sedan gjorts utifrån det uppsatta syftet och genom att 

ställa det insamlade materialet mot den teoretiska referensramen har likheter och 

skillnader återfunnits. Analys och slutsatser presenteras sedan i efterföljande kapitel för 

att på ett strukturerat sätt kunna visa tankegångarna. I slutsatserna finns även den modell 

som utformats enligt syftet.  

2.7 Metodproblem 
Validitet och reliabilitet är två faktorer som förhåller sig till varandra, där båda ska vara 

höga för att frambringa en bra studie (Patel & Davidson, 2003, s 99). Enligt Patel och 

Davidson (2003, s 99) är hög validitet att det som undersöks faktiskt är det som ämnats 

undersökas, medan hög reliabilitet innebär att det skett på ett tillförlitligt sätt. 

2.7.1 Validitet och Reliabilitet  

Intervjuguiderna utformades med utgångspunkt i teorin vilket också kan öka validiteten 

i studien. Intervjufrågorna utformades tydligt för att aktörerna skulle förstå dem. Dock 

kan validiteten ha minskat en aning då de intervjuade inte var fullt insatta i vad ISO 

14001 var och därmed inte kunde svara på frågor runt detta på ett bra sätt. Eftersom 

kontakten med caseföretaget uppstod genom personliga kontakter minskar det 

objektiviteten och därmed validiteten i studien. Det var dock nödvändigt att utnyttja 

personliga kontakter, då det annars kan vara svårt att få tillgång till ett caseföretag på 

detta sätt. Vid datainsamlingen ikläddes en professionell roll för att bibehålla 

objektiviteten och stärka validiteten, något som aktörerna verkade uppfatta.  

 

För att få en högre reliabilitet i studien har intervjuguiderna baserats på teorin, detta kan 

enligt Patel och Davidson (2003, s 101) öka intervjuarens förmåga vilket i hög grad kan 

relatera till reliabiliteten i studien. Ytterligare reliabilitet kan tillskrivas studien då båda 

författarna medverkade vid intervjuerna, förde löpande anteckningar och att 

ljudupptagning användes när det tilläts av aktörerna. Eftersom studien använder sig av 

semistrukturerade intervjuer kan reliabiliteten ha minskat då det leder till att inte exakt 

samma frågor ställts till alla de intervjuade och att ordningsföljden varit flexibel. 

Intervjuerna utfördes dock på detta sätt för att få den öppenhet som eftersträvades 

genom att aktörerna tilläts fördjupa sina resonemang. Observationerna utfördes också 

bara under två dagar vilket gjorde att hela bilden ej kunde ses av företaget. Det faktum 

att observationerna genomfördes under vissa tillfällen med en guide genom företaget 

som informerade om utvalda delar kan också minska reliabiliteten då företaget säkert 

lyfter fram det som är bra och samtidigt undviker problemområden. Om aktörerna 

svarar uppriktigt eller inte går alltid att diskutera eftersom de som intervjuar enligt 

Denscombe (2000, s 139) kan påverka hur denne svarar. Denscombe (2000, s 139) 

anser att denna effekt uppstår när intervjuade väljer att svara på ett sådant sätt som 

denne tror att den som intervjuar efterfrågar. För att motverka detta under intervjuerna 

har en neutral ställning intagits och ledande frågor undvikits. Under intervjuerna med de 

anställda kan deras uppriktighet också ha minskat då de var medvetna om att ledningen 

valt ut vilka av de anställda som intervjuades. Detta var dock något som inte märktes av 

vid intervjuerna. 
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3 TEORI  
I detta avsnitt beskrivs först hur styrning sker i små företag. Sedan framställs de 

förväntningar som företag har på styrförändringar och miljöledningssystem, samt 

motstånd och motivation i samband med detta. Efter detta behandlas implementering av 

ett miljöledningssystem. I slutet sammanfattas sedan teorierna i en analysmodell. 

3.1 Styrning i små företag 
Genom ett styrsystem kan ledningen i ett företag styra processer och anställda i en 

riktning som motsvarar företagets mål och strategier (Cardinal, Sitkin & Long, 2004; 

Anthony & Govindarajan, 2007, s 51). Trots den mekanistiska framtoningen har ett 

styrsystem i grunden dock en mycket enkel funktion, att genom interaktion skapa 

målkongruens inom organisationen, alltså att styra på ett sådant sätt att medarbetarnas 

mål är detsamma som organisationens mål (op cit, s 7). För att kunna göra detta på ett 

effektivt sätt är det viktigt att organisationen har en bra balans mellan formell och 

informell styrning (Cardinal, et al, 2004). Formell styrning kan enligt Anthony och 

Govindarajan (2007, s 103) sammanfattas med hjälp av ett ord, regler. Med en formell 

styrning styrs organisationer ofta med skriftligt formulerade mål och en beskrivning av 

strategier för hur organisationen ska nå dessa (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 57). En 

mer informell styrning däremot kännetecknas av mål och strategier som vuxit fram i 

organisationen och som de arbetar mot (ibid). De finns inte på pränt utan är ett resultat 

av erfarenhet och gemensamma värderingar (Scott, 2008, s 54). Enligt Lundberg (1999) 

karaktäriseras ofta små företag av en mer informell styrning, men i takt med tillväxt 

ökar också behovet av en mer formellt utformad styrning.  

3.1.1 Egenskaper för styrning i små företag 

Enligt Wong och Aspinwall (2004) är ledningen i små företag vanligtvis dess ägare, 

besluten sker centraliserat vilket innebär att de har den största kontrollen i företaget. I 

ett mindre företag är det färre avdelningar med färre antal mellanchefer vilket gör att 

kommunikationsleden blir kortare och information kommer fram snabbare och leder till 

att beslut kan fattas snabbare (ibid). Wong och Aspinwall (2004) menar även att VD:n i 

de små företagen arbetar närmare den operationella delen av verksamheten och gärna 

visar sig bland personalen. En ledare i mindre företag arbetar enligt Florén (2006) 

oplanerat, splittrat, hektiskt och informellt. Ledaren föredrar mer informell information 

istället för formell information som rapporter och liknande (ibid). Det är svårt för en 

ledare i ett mindre företag att ha strukturerade arbetsdagar då dennes schema ständigt 

förändras under dagen och arbetet ändrar riktning mot det som har den högsta 

prioriteten för stunden (ibid).  

 

Enligt Jocumsen (2004) är beslutsfattandet mycket mindre komplext i små företag 

jämfört med i stora företag. Beslutsprocesser i små företag, som vanligtvis är 

familjeföretag, inkluderar för det mesta enbart familjen, det vill säga de håller 

beslutsfattandet informellt och frågar sällan externa källor om råd (ibid; Haung, 2009). 

Jocumsens (2004) undersökningar visar att ledningen i små företag använder sig av 

informella metoder vid strategiska beslut, dessa beslut fattas efter deras egna 

erfarenheter och magkänsla. Jacobsen och Thorsvik (2008, s 57f) beskriver att formella 

och informella mål kan hamna i konflikt med varandra, detta då medarbetarna på 

individnivå fattar vissa beslut som får betydelse för hur organisationen arbetar. Det kan 

vara svårt för en ledare i ett mindre företag att uppfatta att det behövs en förändring för 

att förbättra processerna i verksamheten eftersom deras fokus oftast ligger på 

kärnverksamheten (Wong & Aspinwall, 2004). Många småföretagsledare saknar även 
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kompetensen att leda in sitt företag i ett mer formellt styrsystem, då de inte uppfattar 

behovet (ibid).  

 

Rutiner är enligt Scott (2008, s 82) mönster av handlingar som är djupt ingrodda inom 

organisationen, det handlar om vanor och processer som grundar sig i den kunskap som 

finns. Rutiner kan finnas i flera olika former inom en organisation, både formella och 

informella (Tranfield & Smith, 1998). Formella rutiner karaktäriseras av exempelvis 

skrivna instruktioner och system i verksamheten medan de informella rutinerna kan ses 

som de erfarenheter medarbetarna arbetar efter inom organisationen, då de ej finns 

dokumenterade men är något som alla anställda inom ett företag ändå följer (ibid). Det 

är dessa vanemönster och rutiner som är grundstenen i en institution (Scott, 2008, s 82). 

Genom rutiner skapas stabilitet inom organisationen och för den enskilde individen, de 

skapar sammanhållning och ger trygghet genom att individen vet vad som kommer att 

inträffa (Jacobsen, 2005, s 185). 

3.1.2 Samhällets inflytande på styrning 

Den institutionella teorin behandlar hur organisationer inte bara anpassar sig till de egna 

uppsatta målen utan också hur de anpassar sig till det omgivande samhällets 

värderingar, alltså hur organisationer blir institutioner (Hatch, 2002, s 108).  
 

“Institutions are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive 

elements that, together with associated activities and resources, provide 

stability and meaning to social life.” (Scott, 2008, s 48) 
 

Vidare utvecklar Scott (2008, s 48) institutioner till att vara sociala strukturer 

uppbyggda av invanda regler, normer och handlingar. Hatch (2002, s 110f) 

exemplifierar detta genom att ta upp de strukturella egenskaper, som senare blivit till 

sociala standarder, med vilka offentliga organisationer tilldelas dess sociala legitimitet. 

Organisationer kan dock vara institutionaliserade i varierande utsträckning, beroende på 

dess omgivning (ibid). Enligt Scott (2008, s 48) karaktäriseras institutioner av att vara 

motståndskraftiga mot olika typer av förändringar, genom dess stabilitet kan de leva 

kvar i generationer. Genom att organisationer institutionaliseras erhåller de socialt stöd 

och sällar sig till allmänt accepterade konventioner (Hatch, 2002, s 109).  

 

Legitimitetsteorin sammanfaller till stor del med den institutionella teorin (Deegan, 

2006, s 161). Lindblom (i Deegan, 2006, s 162) definierar legitimitet som när företagets 

värderingar överensstämmer med värderingarna i det större sociala sammanhang där 

företaget ingår. Det större sociala sammanhanget som åsyftas i definitionen är då enligt 

Scott (2008, s 59) ett institutionellt ramverk. Legitimiteten är enligt Scott (2008, s 59) 

inte något som företag kan besitta och kontrollera utan snarare ett symboliskt värde som 

är synligt för utomstående. Legitimitetsskapandet kan alltså enligt Lindbloms definition 

vara avgörande för företags fortsatta existens och kan därför ses som en viktig resurs 

(Scott, 2008, s 59; Deegan, 2006, s 161). Scott (2008, s 50ff) behandlar i sin bok tre 

pelare för att arrangera och analysera de handlingsmönster som påverkar en 

organisation, dessa är den reglerande, den normativa och den kognitiva pelaren. Genom 

denna uppdelning kan organisationens agerande i förhållande till sin omgivning 

beskrivas (ibid).  

 

Den reglerande pelaren handlar om att reglera beteenden något som enligt Scott (2008, 

s 52f) kan göras genom att utforma regler och kontrollera att de efterlevs. Detta syftar 

till att påverka beteenden inom organisationen i önskvärd riktning, något som gör att 

tvång och sanktioner är två viktiga delar i den reglerande pelaren (ibid). Genom detta 
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kan organisationen skapa ändamålsenliga mål som gör att alla individer arbetar åt 

samma håll (ibid). Om de uppsatta reglerna inte följs eller medvetet bortses ifrån 

försvagas företagets rykte och legitimiteten skadas (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 235). 

En organisation som vilar på denna pelare är ofta starkt påverkad av formella styrsystem 

och har ett väl utformat ansvarssystem (Scott, 2008, s 79). Det finns manualer för hur 

arbetsprocessen ska gå till, med framställning av vad som händer om denna process 

frångås (ibid).  

 

Den andra pelaren är den normativa som enligt Scott (2008, s 54f) betonar vikten av 

värderingar och normer i det sociala samspelet, dess betydelse för legitimiteten i ett 

företag vilar på den moraliska acceptansen ifrån omgivningen (Jacobsen & Thorsvik, 

2008, s 235). Värderingar är i detta fall individens uppfattning om vad som förväntas 

vara ett önskvärt beteende medan normerna kan sägas vara ett legitimitetsskapande 

medel för att uppnå målen (Scott, 2008, s 54f). Detta innebär att inom organisationen 

reglerar normer individen och dess handlande på ett mer informellt sätt, kanske genom 

bestämda yrkesroller (ibid). Scott (2008, s 54f) menar att normerna kan ses både som 

hämmande för normalt socialt beteende samtidigt som de kan stärka socialt 

beslutsfattande. Det innebär däremot inte att individen bara följer reglerna för att de 

måste, utan de utvecklas till att bli något av en plikt, något som leder till samarbete och 

kongruens inom organisationen (ibid).  

 

Den tredje och sista pelaren, den kognitiva, bygger enligt Scott (2008, s 57f) till stor del 

på sådant som tas för givet, här vilar legitimiteten på att företagets aktiviteter blir 

allmänt accepterade och uppfattas som korrekta (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 235). 

Individens beteende är då beroende på hur denne uppfattar verkligheten och den kultur 

som individerna skapat inom organisationen (Scott, 2008, s 57f). Beteenden som skapas 

inom organisationen blir ofta rutiner, eftersom ”vi alltid gjort så här”, med detta följer 

också roller och system som måste följas inom organisationen (ibid). Enligt Scott (2008, 

s 57f) skapas det därför en osäkerhet vid beteenden som inte följer organisationens 

kultur och individen efterliknar hellre andra individer för att inte väcka uppmärksamhet. 

Detta medför att de individer som accepterar och tar till sig den rådande kulturen blir 

accepterade och upplevs som kompetenta medan de som motsätter sig den blir utstötta 

och upplevs som motsträviga (ibid).  

3.2 Förväntningar på styrförändringar i små företag 
Enligt Jacobsen (2005, s 59ff) finns det flera orsaker till att en organisation genomgår 

förändring. Det kan exempelvis handla om nedgång i försäljning eller obalans i 

maktstrukturen (ibid). Förändring kan enligt Jacobsen och Thorsvik (2008, s 414) 

variera i omfattning beroende på vad det är som förändras. Det kan vara mindre 

förändringar som inte påverkar mycket eller stora strategiförändringar som påverkar 

hela organisationen (ibid). Enligt Burnes och James (1995) kan förändringsarbete 

påverka organisationens kultur och det är då viktigt att se till att kulturen inte 

undermineras i samband med förändring. Detta kan leda till svåra följder och 

företagskultur har en långsam uppbyggnadsprocess (ibid). Bruzelius och Skärvad (2004, 

s 317f) definierar organisationskultur som en utgångspunkt i sättet att tänka, handla och 

vara i en organisation. Detta kan gälla hur problem löses inom en organisation och 

vilken relation och kommunikation personalen har till varandra (ibid).  

 

Enligt Wong och Aspinwall (2004) kännetecknas en kultur i ett mindre företag att den 

är mer förenad än i större företag. Detta menar författarna har att göra med att mindre 

företag har färre anställda och ledningen arbetar närmare sina anställda och på så sätt 
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skapar en stark gemenskap. Wong och Aspinwall (2004) säger även att en stark kultur 

kan vara en fördel vid förändringar, dock inte alltid, kulturen kan lätt förändras eftersom 

den till stor del bygger på ledarens personlighet. Känner sig inte ledaren insatt i vad en 

förändring som ett införande av ett nytt system leder till kan det bildas en osäkerhet 

vilket lätt leder till att kulturen splittras (ibid). En förändringsprocess kan leda till att 

rutiner förändras, detta kan vara en orsak till att motstånd skapas (Jacobsen, 2005, s 

186). Därför kan det vara viktigt att trots förändringar hålla fast vid de fasta rutinerna 

för att förenkla förändringsprocessen (ibid). 

 

Genom att förändras kan en organisation anpassa sig till nya förhållanden och 

upprätthålla en långsiktig effektivitet (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 416f). Det är dock 

viktigt att påpeka att alla förändringar inte alltid leder till förbättringar (ibid). En flitigt 

använd modell när det kommer till att beskriva förändringsprocessen är Lewins modell 

från 50-talet med tre faser (Angelöw, 1991, s 127f; Bruzelius & Skärvad, 2004, s 427; 

Hatch, 2002, s 385f; Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 440). Upptiningsfasen är den första 

fasen som innebär att ett behov av förändring skapas (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 

427). Detta kan ske genom att det nuvarande systemet destabiliseras och osäkerhet 

skapas, genom detta blir organisationen mer mottaglig för förändringar (Hatch, 2002, s 

386). När organisationen är upptinad tar förändringsfasen över då förändringen införs 

och en ny balans uppstår (Angelöw, 1991, s 130; Hatch, 2002, s 386). Sedan kommer 

nedfrysningsfasen då organisationen stabiliseras med de nya förändringarna (Hatch, 

2002, s 386). 

 

Jacobsen och Thorsvik (2008, s 418ff) beskriver olika perspektiv på varför förändring 

sker. Dels kan förändring ske som en del i en företagsevolution, de organisationer som 

motsätter sig denna förändring kommer tillslut att dö ut (ibid). Förändring kan också 

betraktas som en maktkamp där organisationer med motsättningar möts och där 

resultatet kan bli olika typer av kompromisser, men även att den starkaste 

organisationen vinner och tränger undan den förlorande organisationen (ibid). 

Förändring kan även ske som en del av den organisatoriska livscykeln och då som ett 

sätt att undvika den sista fasen, nedläggning (ibid). I denna studie ligger fokus på det 

fjärde perspektivet som bygger på ett rationellt synsätt där företag kan planera 

förändring (op cit, s 425f). Jacobsen och Thorsvik (2008, s 425f) beskriver att 

perspektivet kretsar kring tre steg, för det första måste en klar målsättning finnas, för det 

andra krävs det kunskap om behovet av förändring, vilka lösningar som finns samt vilka 

effekterna blir och för det tredje måste verkställandet av förändringen genomföras som 

planerat.   

3.2.1 Förväntningar på miljöledningssystem i små företag 

Teorin om förväntningar grundar sig i att människan är aktiv, tänkande och 

förutspående som bedömer sitt agerande och de följder de kan få (Burton, Chen, Grover 

& Stewart, 1993). Vidare bedömer individen situationer baserat på vad de kan få ut av 

dem (ibid). Författarna beskriver att det finns två faktorer som påverkar hur mycket 

kraft individen lägger ned på att uppnå målet, om belöningen utfärdas ifall målet uppnås 

samt om målet går att uppnå (ibid). Alltså kan förväntningar vara ett sätt att skapa 

motivation (ibid). Morrow och Rondinelli (2002) pekar på några av ledningens 

förväntningar på ett miljöledningssystem. Författarna menar att det finns förväntningar 

på konkurrensfördelar då företag som implementerat ett miljöledningssystem väntade 

sig bra publicitet och en förstärkt image. Detta är något som även Posinska, Dahlgaard 

och Eklund (2003) betonar, de understryker också att intressenter så småningom 

kommer att se ISO 14001 som ett krav. Redan i dagsläget kräver vissa företag att sina 

leverantörer ska vara certifierade (ibid). Vidare förväntade sig företag att de skulle 
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förbättra relationen till myndighetsorgan och på så vis bli lättare att få statliga tillstånd 

och eventuellt få lättnader i lagstiftningen (Morrow & Rondinelli, 2002). Det fanns även 

förväntningar på kostnadsreduceringar, minskning av antal ansvarsområden samt att en 

implementering skulle ge en enhetlig policy genom företaget (ibid). Bortsett från alla 

företagsvinster var en övertygande majoritet av aktörerna i Morrow och Rondinellis 

(2002) studie av åsikten att bidraget till en förbättrad miljö var den största anledningen 

till en implementering. Trots alla förväntningar var det många som inte uppfylldes efter 

implementering, någon tydlig miljöförbättring gick ofta inte att se, inte heller 

kostnadsbesparingar, konkurrensfördelar eller lättnader i lagstiftning (ibid). Däremot 

upplevde de flesta företag att de fick lättare att följa lagstiftningen, då denna vid 

implementeringen av miljöledningssystemet genomgåtts noggrant (ibid; Posinska, et al, 

2002). Det fanns också en klar förbättring av miljödokumentationen, något som var en 

direkt följd av miljöledningssystemet (Morrow & Rondinelli, 2002). Posinska, et al, 

(2002) framhåller också att en implementering kan vara ett effektivt tillvägagångssätt 

för att strukturera ett företag och få bättre kontroll över organisationen. Författarna 

framhåller att den främsta förbättringen av en implementering istället är att den 

förbättrar relationen med aktieägare, men dock bara så länge aktieägarna är omedvetna 

om att implementeringen inte garanterar någon prestationshöjning.  

3.3 Motstånd och motivation i samband med förändringsarbete 
Förändringsarbete möts enligt ett flertal författare (Angelöw, 1991, s 22, Bruzelius & 

Skärvad, 2004, s 418; Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 427) allt som oftast av ett starkt 

motstånd inom organisationen. Jacobsen (2005, s 194f) understryker det faktum att alla 

organisationer faktiskt är uppbyggda av enskilda individer, som var och en besitter 

psykologiska försvarsmekanismer. Bruzelius och Skärvad (2004, s 418) beskriver också 

motståndet som ett rimligt mänskligt reaktionssätt gentemot förändringar och att 

motståndet ofta inte beror på förändringen i sig, utan mer på den osäkerhet förändringar 

ofta medför. Bovay och Hede (2001) beskriver att medan företag ofta tar hänsyn till de 

mer tekniska sidorna av förändringen, som strategiutveckling, lönsamhet och 

rationaliseringsåtgärder, glöms ofta den mänskliga delen bort. Detta kan leda till att 

stora summor pengar satsas på att implementera en förändring, men eftersom 

kommunikation, uppföljning och utbildning saknas misslyckas hela implementeringen 

(ibid).  

 

Motstånd mot förändringar kan variera i styrka beroende på hur stor förändringen är, om 

den är planerad eller om organisationen är särskilt nöjd med det nuvarande arbetssättet 

(Bruzelius & Skärvad, 2004, s 419). Angelöw (1991, s 22) listar fler anledningar till 

varför motstånd mot förändringar förekommer och nämner bland annat låg delaktighet, 

dålig tidpunkt, bristfällig information och hotad anställningstrygghet. Genom att ha 

dessa anledningar i åtanke kan företagsledningen försöka undvika dem och på så vis 

minska motståndet (ibid). Bovey och Hede (2001) kom i sin undersökning fram till att 

det bästa sättet för de anställda att minska sin ängslan inför förändringar är att använda 

sig av försvarsmekanismen humor. Att skratta åt problemen och se den ironiska sidan 

av förändringen är två sätt att ta udden av den spänning som skapas i samband med 

förändring (ibid). En organisations viktigaste framgångsfaktor vid förändring är att få 

medarbetarna att samarbeta (Reverdy, 2006). 

 

Angelöw (1991, s 87) beskriver motivation som en drivkraft för individens handlingar, 

det vill säga strävan efter att uppnå ett visst mål. I och med detta är motivation och mål 

nära sammankopplade, därför är det viktigt att se till att målen faktiskt motiverar 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 283). Ett sätt att göra detta är enligt Burnes och James 
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(1995) att involvera medarbetarna i förändringsarbetet. Jacobsen och Thorsvik (2008, s 

282f) beskriver en motivationsskapande teknik som bygger på väldefinierade och klara 

målsättningar, genom att sätta upp sådana rimliga mål och dessutom sätta en möjlig 

tidsram för när de ska vara uppfyllda kan motivation skapas inom organisationen. För 

att kunna upprätta realistiska mål måste de vara anpassade efter individernas potential 

och därmed utgöra en realistisk utmaning (ibid). Men för att dessa mål ska kunna 

uppnås krävs det också att det sker en uppslutning kring målen och individerna måste 

också ha de resurser som krävs (ibid). Ett sätt att skapa uppslutning kring målen är 

enligt Angelöw (1991, s 90) att involvera medarbetarna i förändringsprocessen, genom 

att ge individerna möjlighet att komma med förslag och problemformulering. Det 

viktigaste för motivationsskapande är slutligen en positiv inställning genom hela 

organisationen och förmågan från ledningen att lita på att medarbetarna kan hantera de 

effekter som förändringen medför (Angelöw, 1991, s 90).  

3.4 Implementering av miljöledningssystem i små företag 
Ett miljöledningssystem är framförallt ett verktyg för att effektivt kunna styra och mäta 

organisationens miljöpåverkan och miljöarbete (Hilson & Nayee, 2002; 

Miljöstyrningsrådet, 2004, s 120). ISO 14001 är en del av ISO 14000-serien som består 

av riktlinjer som är till för att hjälpa företag med att utveckla och utföra miljöarbete på 

ett strukturerat sätt och på så sätt förbättra deras miljöprestanda (Piper, et al, 2004, s 

21). ISO 14004 fungerar som vägledning för ISO 14001, denna ska hjälpa företagen vid 

implementering av standarden (ISO 14004:1996). ISO 14001 är framtagen på ett sådant 

sätt att den ska kunna införas som en del av deras nuvarande ledningssystem (ISO 

14001:2004). 

 

ISO 14001 standarden är själva miljöledningssystemet och det viktigaste verktyget för 

att kunna arbeta effektivt med miljö och framförallt för att arbeta förebyggande mot en 

minskad miljöpåverkan i framtiden (Piper, et al, 2004, s 21). Genom att implementera 

miljöledningssystem söker företag fördelar gentemot sina konkurrenter såsom 

kostnadsbesparingar, kunna svara upp till intressenternas förväntningar och visa 

engagemang (Lawrence, et al, 2002). Andra motiveringar till att företag inför ett 

miljöledningssystem kan vara att det underlättar arbete enligt lagkrav och andra krav 

från till exempel kunder som finns för verksamheten och på så vis skapa 

marknadsfördelar, minskade risker för personal och en bättre arbetsmiljö (Alberti, et al, 

2000). Utvecklas miljöarbetet till det bättre kan det även leda till att företaget i 

framtiden har en mindre belastning på miljön (Piper, et al, 2004, s 21). Förutom att ett 

miljöledningssystem ska underlätta arbetet med miljö inom en organisation säger 

Alberti, et al, (2000) och Ann, Zailani och Wahid (2006) att det ska leda till att företag 

blir mer kostnadseffektiva trots att det är en stor kostnad att implementera. En fördel 

med just ISO 14001 är att inga absoluta krav på miljöarbete ställs vilket innebär att det 

inte finns någon speciell gräns som företaget måste möta utan det är upp till dem själva 

att sätta upp målgränser (Ammenberg, 2004, s 158; Brorson & Almgren, 2007, s 19f). 

 

Biondi, et al, (2000) säger att för att kunna implementera ett miljöledningssystem på ett 

effektivt sätt krävs det mer resurser för mindre företag, eftersom dessa vanligtvis har 

färre anställda och enklare produktionsprocesser. Andra problem som författarna tar upp 

är den bristfälliga kunskapen om miljöarbete i verksamheten och detta kopplas 

vanligtvis till att små företag har mindre antal anställda och därmed ingen med ansvar 

för miljöarbetet. Att kunskapen brister kan innebära problem när det gäller att tolka de 

rutiner som finns till olika miljöledningssystem menar Biondi, et al, (2000). Rutinerna 

är vanligtvis komplexa och detaljrika vilket gör det svårt för en person som ej är 
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tillräckligt insatt att förstå innebörden (ibid). Problem kan även uppstå för små företag 

när det kommer till den extra arbetsbörda som tillkommer vid implementering av ett 

miljöledningssystem (ibid). När det kommer till att implementera ISO 14001 i ett 

mindre företag är det framförallt styrningen av verksamheten som påverkar (Aragón-

Correa, et al, 2006). Styrningen i små företag menar författarna är mer flexibel än i 

större företag, i de mindre företagen är det kortare kommunikationsled vilket leder till 

att beslut kan tas snabbare (Wong & Aspinwall, 2004). Vid implementering av ett nytt 

system syns det snabbare om det uppstår problem i verksamheten eller om något måste 

förändras omgående är det enklare för småföretagen (Aragón-Correa, et al, 2006). I 

mindre företag arbetar ledningen närmare sin personal vilket skapar en unik kultur 

(ibid). Det kan givetvis innebära både för- och nackdelar när något nytt ska presenteras, 

gillar personalen förändringen blir genomförandet enklare, gör de inte det blir det 

svårare (ibid).  

3.4.1 Modell för implementering 

För att underlätta själva implementeringen av miljöledningssystemet i företaget är det 

vanligt att företag använder sig av PDCA-cykeln, vilket står för Plan-Do-Check-Act, 

den svenska översättningen är Planera-Genomföra-Kontrollera-Förbättra (Ammenberg, 

2004, s 160). I denna cykel finns grundstrukturen till hur ISO 14001 är uppbyggt för att 

arbeta mot ständig förbättring av miljöarbetet (Almgren & Brorson, 2003, s 92). 

Skillnaden mellan ISO 14001 och PDCA-cykeln är att ISO 14001 standarden är mer 

detaljerad utifrån sina grundelement (ibid). I ISO 14001-cykeln finns de grundelement 

som bygger på PDCA-cyklen, nämligen att upprätta en miljöpolicy, planera, genomföra, 

kontrollera och förbättra (Piper & Carty, 2004, s 9), se figur 1 på nästa sida. I de fem 

olika grundelementen finns 17 olika element som är uppdelade för att strukturen i 

verksamhetsstyrningen ska fungera (ibid). Slutligen finns det i den aktuella standarden 

54 stycken skallkrav, krav som företaget måste uppfylla för att kunna få en ISO 14001 

certifiering eller behålla sin nuvarande certifiering (ibid; Almgren & Brorson, 2003, s 

92). Denna cykel ska underlätta för företaget vid införandet av systemet men även under 

hela den kommande arbetsprocessen (Ammenberg, 2004, s 160). Grundtanken med 

cykeln är att få arbetet med implementeringen av miljöledningssystemet att bli 

strukturerat och systematiskt (ibid).  
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Figur 1: PDCA-cykeln utifrån ISO 14001 grundelement 
Källa: Omarbetad från Brorson och Almgren, 2007, s 21. 

 

Implementeringen genomförs genom grundelementen som finns i ISO 14001 (Zhang, et 

al, 2000; Brorson & Almgren, 2007, s 20f). Det första grundelementet är policy, vilket i 

detta fall innebär att företaget ska upprätta en miljöpolicy utifrån de miljömål och 

miljöaspekter företaget har (Zhang, et al, 2000). Grundelement nummer två är 

planering, här skall företaget med hjälp av de identifierade miljöaspekterna upprätta, 

införa och underhålla rutiner i företaget för att de ska arbeta mot en ständig förbättring 

(Zhang, et al, 2000; Brorson & Almgren, 2007, s 36). Att införa en rutin om 

dokumentering är viktigt (ibid). I det tredje grundelementet finns det kanske mest 

krävande och mest svårgenomförliga för företagen, nämligen själva genomförandet av 

alla rutiner i verksamheten (Brorson & Almgren, 2007, s 134; Zhang, et al, 2000). Här 

måste ledningen se till att resurser som personal, specialister, tekniska och finansiella 

medel finns att tillgå, utan dessa kommer en implementering av ISO 14001 bli svår att 

genomföra (ibid). Förutom detta ska ledningen säkerställa att standarden blir införd 

enligt kraven och att det sker kontinuerliga rapporteringar upp till ledningen (ibid). 

Internrevisioner i verksamheten ska utföras i det fjärde grundelementet för att 

kontrollera och följa upp att personalen följer de nya rutinerna (Brorson & Almgren, 

2007, s 172; Zhang, et al, 2000). I det sista grundelementet är det ledningens ansvar att 

göra genomgångar av systemet och utföra nödvändiga förbättringar i bland annat 

miljömål och rutiner för att företaget hela tiden ska arbeta mot en ständig förbättring 

(Brorson & Almgren, 2007, s 194; Zhang, et al, 2000). 
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3.5 Analysmodell 
Utifrån ovanstående teori har en analysmodell skapats, den beskriver teorin i relation till 

hur den ska analyseras. Modellen är utformad utifrån den PDCA-cykel som presenterats 

tidigare i teorikapitlet och sedan modifierats för att passa studiens syfte, se figur 2 

nedan. 

 
 

Figur 2: Analysmodell 
 

I varje moment av denna cykel har det undersökts vad som kan vara avgörande för 

styrningen i små företag. I det första momentet planera är förväntningar av 

implementeringen av miljöledningssystemet ISO 14001 viktiga att titta på. Tillsammans 

med förväntningar är det viktigt för både ledning och personal att vara motiverade 

framförallt att veta hur de ska motiveras, därav finns en stark koppling till denna teori i 

planeringsfasen. I genomföringsfasen bör företag fokusera på hur de ska hantera den 

förändring av styrning som uppkommer när de inför ISO 14001 och hur de ska hantera 

det motstånd som kan uppkomma och hur de ska motivera sin personal. Det tredje 

momentet som fokuserar på att kontrollera och följa upp arbete kan kopplas till 

motstånd och motivation inom organisationen. I det sista momentet förbättra, har 

legitimitetsteorin en stark koppling, då en lyckad implementering skapar en starkare 

bild av företaget eftersom de arbetar aktivt mot en miljöförbättring. Utifrån analysen 

och slutsatserna kommer en modell att skapas utifrån de viktigaste 

förändringspunkterna inom styrningen, modellen blir en specifik PDCA-cykel för ett 

mindre företag som ska implementera miljöledningssystemet ISO 14001. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel beskrivs den empiri som undersökts. Först presenteras caseföretaget och 

egenskaperna för styrning i ett litet företag skildras. Därefter redogörs för vilka 

förväntningar som finns på implementering av ett miljöledningssystem och motivation 

och motstånd vid förändring behandlas. Slutligen presenteras det intervjuade 

konsultföretaget och hur implementering av miljöledningssystem sker. 

4.1 Presentation av caseföretaget  
Caseföretaget bedriver tillståndspliktig verksamhet inom kross- och 

förädlingsbranschen av berg, grus och sandprodukter. Företaget grundades på 1970-talet 

och har efter mer än 30 års verksamhet, cirka 20 anställda och en stor maskinpark. 

Deras affärsidé är att förädla grus och berg till makadam, asfalt, järnvägsmaterial med 

mera. Omsättningen under det senaste räkenskapsåret var cirka 37 miljoner kronor och 

den har varit stadigt ökande under de senaste åren. Företaget har sitt säte i västerbotten 

där det finns en fullt utrustad verkstad samt kontorslokaler. Det är enbart diverse 

reparationer och byggen som utförs på verkstaden, resterande produktion bedrivs bland 

annat i olika bergtäkter runt om i norra Sverige. Denna typ av arbetssätt innebär att 

företagets anställda bär ett stort eget ansvar. Eftersom företaget har varit verksamt i 

många år har miljöarbete och miljökraven förändrats mycket, från att knappt ha 

existerat till att vara allt mer krävande. Företagets kunder är få men stora vilket gör att 

det skulle vara kostsamt att förlora någon av dem, detta innebär också att kunderna kan 

ställa höga krav. Ledningen säger att speciellt miljökraven från kunderna har blivit 

hårdare och det görs hårdare kontroller ute bland enheterna. De som intervjuades på 

caseföretaget var verksamhetschefen, VD:n, vice VD:n samt två anställda. 

4.2 Egenskaper för styrning i små företag 
Både ledningen och de anställda anser att caseföretaget genomsyras av snabba beslut 

och korta kommunikationsled. Större beslut som att köpa in nya maskiner säger 

ledningen kräver en djupare diskussion. Enligt både ledning och anställda kommer det 

oftast förslag från de anställda när ett behov av nya maskiner har dykt upp, dock kan det 

dröja upp till ett år från det att förslaget nått ledningen till ett inköp sker. Skulle behovet 

vara mer akut fattas det ett betydligt snabbare beslut där ledningen inte beräknar 

kostnaden i lika stor utsträckning. De åsikter som lyfts fram av de anställda menar 

ledningen är viktiga eftersom det är de som använder sig av maskinerna och därmed har 

erfarenhet av när det är dags för större reparationer eller nya investeringar. Givetvis 

besitter ledningen också dessa kunskaper eftersom de är och har varit högst delaktiga 

inom det dagliga arbetet på företaget.  

 

Den informationsspridning som sker inom företaget anser en av de anställda kan vara 

bristfällig, ofta uppstår missförstånd om vad som ska göras, vem som ska göra det, när 

och hur. Informationen går oftast ut till förmännen som då ska föra den vidare till övriga 

anställda vilket vanligen leder till delar av informationen faller bort mellan leden. I 

övrigt känner båda de anställda att styrningen inom företaget är bra och 

kommunikationen från de anställda till ledningen tycker de att det inte finns några 

problem. Inför nya projekt säger ledningen att det finns startmöten med kunden där de 

anställda kan medverka, här avhandlas projektets upplägg och specifika omständigheter. 

Ledningen nämner också att när det kommer till återkommande projekt utförs inga 

startmöten utan enbart muntlig information förmedlas till de anställda. 
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Ledningen anser att företaget ligger långt framme i utvecklingen i frågan om att ta 

hänsyn till miljön, de tror inte att de är långt ifrån att uppnå en certifiering. Styrningen 

av det nuvarande miljöarbetet anser både ledningen och de anställda sker i liten 

omfattning, det finns vissa miljörutiner som de anställda ska följa men i dagsläget 

kommer de flesta miljökrav och miljöarbetsrutiner från kunderna. Det mest 

problematiska för miljöarbetet i dagsläget är dokumentationen, något som både de 

anställda och ledningen ser som ett problem. Dels för att det tar upp onödig tid från 

produktionen och för att de anställda aldrig får en djupare förståelse om hur 

dokumentationen ska ske och vad den ska användas till. Ledningen och de anställda 

menar att det i dagsläget har blivit till ett nödvändigt ont. Vice VD tycker också att det 

är svårt att få de anställda att ta sitt ansvar när det gäller miljöfrågorna vilket inte 

underlättar utförandet av miljöarbetet. Verksamhetschefen ser att det finns potential för 

att förbättra företagets miljöarbete, något som en av de anställda håller med om, bara 

ledningen själva föregår med gott exempel. Några egna uppföljningar av miljöarbetet 

säger verksamhetschefen inte sker utan de miljörevisioner som sker görs av kunderna, 

dock säger ledningen att de försöker vara delaktiga när dessa revisioner utförs och får 

sedan ta del av det underlag därifrån. När det gäller verkstaden och kontorsbyggnaden 

görs inga revisioner från kunderna utan den enda kontroll som sker är när 

arbetsmiljöverket utför sina revisioner, arbetsmiljöverket gör även kontroller ute på de 

olika enheterna.  

4.2.1 Samhällets inflytande på styrning 

När det gäller arbetsrutiner inom företaget säger de anställda att det inte finns några 

specifika anvisningar om hur arbetet ska utföras utan att de arbetar efter erfarenhet och 

skulle något större problem uppkomma kontaktar de ledningen. De båda anställda säger 

också att de har ett självständigt arbete då ledningen inte vill att de ska vänta på besked 

exempelvis vid ett driftstopp. Ledningen har i denna punkt delade meningar, Vice VD 

säger att det inte finns några rutiner nedskrivna och att de anställda arbetar efter 

erfarenhet. Medan VD och verksamhetschefen däremot säger att utöver erfarenheten 

finns även anvisningar, dessa anvisningar tillhör de kvalitets- och miljöpärmar som 

finns och som alla anställda har tagit del av. Anvisningarna gäller vid mer speciella 

omständigheter som tillexempel ett oljeläckage eller om någon anställd skulle finna 

dolor, dock finns det däremot inga anvisningar för det dagliga arbetet inom företaget. 

En av de anställda tyckte däremot att det borde finnas mer rutiner kring olika 

arbetsprocesser speciellt när det handlar om vad de anställda ska tänka på när de arbetar 

tillsammans.  

4.2.2 Observationer 

Kommunikationsmässigt observerades att caseföretaget arbetade informellt och att de 

anställda när som helst kunde kontakta ledningen vid problem, något som pågick från 

tidig morgon till sent på kvällen. Det är rak kommunikation i båda riktningarna och högt 

i tak. Under dagarna på caseföretaget observerades att beslutsprocessen är kort och inte 

innefattar mer än korta telefonsamtal från verksamhetschefen ut till 

produktionsenheterna. Det fanns ingen någon planering om exakt vad som skulle ske 

under arbetsdagarna och inte heller specifika anvisningar och rutiner om hur ett problem 

skulle lösas om det uppstod. Under observationsdagarna fick verksamhetschefen ett 

telefonsamtal då en anställd meddelade hade fått problem, han fick då fokusera på hur 

problemet skulle lösas. De flesta problemen som uppkom löste verksamhetschefen 

direkt med den anställde. Ett fåtal gånger tillfrågade han även VD och Vice VD om hur 

problemet skulle lösas. Uppfattningen blev att bara inbokade möten skulle kunna stoppa 

ledningen från att åka ut på enheterna och hjälpa de anställda med problem om det 
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skulle behövas. När det gäller beslut om inköp skedde inga större investeringar under 

observationsdagarna hos caseföretaget, däremot sker dagligen mindre inköp av 

förbrukningsvaror. Enligt observationerna är det enbart vid större investeringar av 

exempelvis maskiner som ledningen är en del av besluten, mindre inköp av exempelvis 

verktyg görs direkt av de anställda utan att ledningen är delaktiga.  

 

Miljömässigt uppfattades att de inte fokuserade sin styrning på detta utan det 

miljöarbete som skedde framförallt grundade sig i krav från deras kunder. Under 

observationerna granskades företagets arbetsanvisningar som finns ute på alla enheter, 

dessa var uppställda utefter nuvarande miljöreglering samt efter krav från kunder. Dessa 

anvisningar ger de anställda möjlighet till självständigt arbete då de efter egen 

erfarenhet kan prioritera arbetsuppgifter. Att de ej hade något specifikt miljöarbete på 

verkstaden upplevdes under observationen. Dålig ventilation och ett ostrukturerat arbete 

i verkstaden var vanligt förekommande, något som lätt skulle kunna medföra 

personskador om besökare och personal ej är uppmärksamma. Ett exempel på detta var 

en incident som rapporterades in till ledningen, en av de anställda råkade ut för en 

arbetsplatsolycka som orsakades i samband med arbete tillsammans med en annan 

anställd.  

4.3 Förväntningar på styrförändringar i små företag 
På frågan om vad ett miljöledningssystem innebär var aktörerna överens om att det hade 

något med miljökrav att göra, dock det fanns inga egentliga insikter i vad ISO 14001 

innebär för ett företag. Verksamhetschefen beskrev sin uppfattning av 

miljöledningssystemet som att det innehåller krav på både miljö och kvalité, krav som 

måste uppfyllas för att en certifiering ska vara möjlig. Han säger också att på grund av 

verksamhetens natur är den starkt reglerad av statliga myndigheter, men även kunderna 

har stora krav på hur arbetet ska utföras, det finns därför redan ett stort miljöarbete i 

företaget. Verksamhetschefen ser en framtida certifiering som en fördel, något som 

kommer att öka chanserna att få större projekt i framtiden. Gemensamt för aktörerna i 

caseföretaget är att alla förväntar sig att en implementering kommer att öka mängden 

dokumentation. Ledningen ser problem i att den effektiva produktionstiden och därmed 

förtjänsten, kommer att minska i takt med att dokumentationen ökar. De anställda ansåg 

att dokumentationen i nuläget redan var ett problem och ansåg att de inte besitter den 

kompetens som är nödvändig för att fylla i alla papper på ett korrekt sätt. En av de 

anställda ansåg därför att utbildning av personalen kommer att vara nödvändig vid en 

certifiering. Ledningen ansåg däremot att utbildning inte var aktuellt då det innebär ett 

alltför stort produktionsbortfall och i förlängningen stora kostnader. Ledningen kunde 

inte heller se vilka effektivitetsförbättringar som utbildning av personalen skulle kunna 

ge. Sammantaget ser ledningen av företaget inget reellt användningsområde för en 

certifiering, utan säger att det kan vara bra att visa upp för kunden i jakt på nya projekt 

men att det förmodligen bara blir ett plakat. 

4.3.1 Observationer 

Vid observationen framkom det att behovet av en certifiering väckts av 

verksamhetschefen, som har den största kontakten med kunderna, VD och vice VD var 

båda lite avogt inställda till syftet med ISO 14001. Det framkom också tydligt att de 

förväntningar som fanns på ett miljöledningssystem grundade sig i en potentiell 

förbättring av inkomsten hos caseföretaget, då de inte hade några förhoppningar om att 

reellt bidra till en bättre miljö. 
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4.4 Motstånd och motivation i samband med förändringsarbete 
En av de anställda beskriver att det förändringsarbete som sker inom caseföretaget ofta 

sker på initiativ av de anställda. Han förklarar att det exempelvis kan handla om 

förändringar i arbetsprocesser eller nya investeringar. Det förändringsarbete som sker på 

initiativ av ledningen leder ofta till att de anställda kommer sent in i processen, den 

anställde anser att medarbetarna borde vara mer delaktiga i förändringsprocessen och 

åtminstone säga sin mening. Verksamhetschefen beskriver att han inte vet hur en 

förändring i samband med certifiering kommer att påverka företaget, helst vill han bara 

att produktionen ska fortgå utan störningar. Han inser dock att om certifieringen innebär 

större förändringar i de anställdas arbetsrutiner kan ett visst motstånd uppstå, ett 

exempel som han tar upp är ytterligare dokumentation. De båda anställda som 

intervjuats håller med om att ytterligare dokumentationskrav inte är önskvärt bland de 

anställda, då de inte anser att de varken har den rätta kompetensen eller tiden att syssla 

med sådant. Verksamhetschefen ser att det viktigaste sättet för att skapa motivation är 

att hålla en bra kommunikation med de anställda och på så vis förmedla vad som händer 

och vad som förväntas av dem. VD och vice VD säger själva att de är dåliga på att 

motivera de anställda, vid problem utför de hellre arbetet själva. Både de anställda och 

ledningen lyfter fram att det finns en bra gemenskap inom företaget, något som nästan 

kan liknas som en familj. En av de anställda ansåg att han såg på ledningen mer som 

vänner och som en del av hans familj istället för hans chefer.  

4.4.1 Observationer 

Att gemenskapen finns där var tydligt, organisationen genomsyras av en familjär känsla, 

naturligtvis vet de anställda att ledningen är de som har det sista ordet och det syns 

tydligt att de anställda har respekt för sina arbetsgivare. En del av denna respekt kan 

grunda sig i att ledningen förutom styrningen av företaget är delaktiga i alla 

arbetsprocesser. Detta framkom när VD:n körde en reservdel till en kross som de 

anställda reparerade innan han återvände för ett möte med banken. Att det brister i 

motivation vid delegering av jobb i det vardagliga arbetet var något som 

uppmärksammades under dagarna på caseföretaget. Under tiden för observationerna 

skedde förstås inga större förändringar som kräver mer motivation av de anställda, men 

det som uppfattades var att inget större missnöje verkade finnas för detta hos de 

anställda. Det fanns inte några tecken på motstånd från de anställda när de fick order om 

vad som skulle göra, det upplevdes inte heller att ledningen försökte motivera sina 

anställda på något speciellt sätt.  

4.5 Presentation av konsultföretaget Paragon Affärsutveckling AB 
Paragon Affärsutveckling AB, hädanefter benämnda Paragon, grundades i mitten på 90-

talet i Luleå och har sju anställda och en omsättning på 4,6 miljoner kronor under 2008. 

De arbetar med att hjälpa företag att utvecklas, bland annat med hjälp av ledningssystem 

och miljö- och kvalitetsutveckling. Paragons affärsidé lyder; 
 

”Paragon Affärsutveckling AB arbetar med utveckling av alla delar av 

verksamheten hos företag och organisationer. Vi gör det genom rådgivning, 

projektledning samt utbildning. Paragons personal är trevlig, kan sin sak, 

och tar uppdragen i mål. Därför skapar vi ökad lönsamhet hos våra 

kunder.” (Paragon, 2009) 
 

För tillfället är den största kundgruppen mindre företag, men de har börjat fokusera på 

att nå även större företag. Den intervjuade konsulten, Roger Lind, beskriver efterfrågan 

på de tillhandahållna tjänsterna som varierad men konjunkturberoende, i lågkonjunktur 

läggs inte samma resurser på verksamhetsutveckling. Han ser också en trend i att när 
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konjunkturen i dagsläget är på uppåtgående prioriterar företag produktion och 

personalutbildningar får då stå tillbaka. 

4.6 Implementering av miljöledningssystem 
Enligt Lind är förväntningen som de flesta små företag har på ISO 14001 en certifiering 

att visa upp för kund, då de inte ser någon reell nytta av systemet. Detta är också enligt 

Lind ett problem i samband med certifieringen, då företag inte inser vilken stor 

arbetsinsats som krävs. Lind menar också att en certifiering inte på något sätt är en 

garanti för ett bra miljöarbete, utan snarare just ett resultat av ökade kundkrav. En 

optimal implementering beskrivs av Lind som ett behov skapat av ledningen, då de 

insett att en miljömässig struktur är en fördel. Genom att skanna av marknaden väljs 

sedan ett lämpligt miljöledningssystem, förslagsvis ISO 14001. Affärsidé och 

företagsstrategi bör enligt Lind därefter omarbetas och kopplas till 

miljöledningssystemet, allt med en genomgående delaktighet från medarbetarna.  

 

Den normala implementeringen ser enligt Lind däremot inte alls ut som den optimala. I 

verkligheten handlar det istället om att kravet på ISO 14001 kommer från kund och 

företaget anlitar en konsult som bygger ett lämpligt system. Detta system implementeras 

enligt Lind sedan aldrig i företaget utan är bara till för att få en certifiering. Lind pekar 

på att mindre företag ofta ser kunskap kring miljön som en belastning, att kunna alla 

lagar innebär mycket arbete med att följa dem. Ibland är det enklare och framförallt 

billigare att inte veta. Lind menar att brist på kompetens gällande miljöfrågor är ett 

hinder för små företag och att de ofta har svårt att se de samband som finns mellan 

miljöarbete och lönsamhet. Lind menar att för att lyckas med implementeringen i ett 

företag måste certifieringen bli till en profil för företaget som genom att utnyttja den kan 

skapa affärsmässiga fördelar. Dock är företag generellt dåliga på att verkligen 

implementera systemet, i de allra flesta fall blir det enligt Lind just ett plakat att hänga 

på väggen.  

 

Lind beskriver att det finns företag som är trygga i förändringsprocessen, men menar att 

det är en lång process att bli certifierade och framförallt kunna bibehålla certifieringen. 

Han beskriver också att ISO 14001 ofta uppfattas som en belastning bland 

medarbetarna, då främst på grund av den mängd dokumentation som certifikatet kräver. 

Speciellt de avvikelserapporteringar som krävs ger ett stort upphov till motstånd, då det 

innebär att personalen utöver dokumentationen måste tillkännage de fel som de själva 

begått. Det allra viktigaste i syfte att skapa motivation vid certifieringen för att kunna 

implementera systemet, är att skapa ett levande system. Genom ett flexibelt system låser 

sig företaget inte i något tillvägagångssätt, utan arbetar förebyggande med att fånga upp 

de problem som finns för tillfället. Lind anser att en typ av motivation kan vara att 

erbjuda de anställda utbildning, på så vis får alla chansen att identifiera de nya processer 

som uppkommer i samband med förändringen.  
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5 ANALYS  
I detta kapitel kopplas teorin samman med den empiriska studien för att göra en analys. 

Först behandlas styrning i ett mindre företag för att sedan komma in på vilka 

förväntningar som finns vid implementering av ett miljöledningssystem. Efter detta tas 

motstånd och motivation vid förändring upp.  

5.1 Styrning i ett mindre företag 
Caseföretaget kan ses som ett typiskt litet företag med informell styrning då dess ägare 

är VD och vice VD tillsammans med verksamhetschefen styr företaget. Detta stöds av 

Wong och Aspinwall (2004) och Lundberg (1999) då små företag karaktäriseras av en 

informell styrning och att de är ägarstyrda. Kopplingar till den informella styrningen 

kan även göras genom att det finns få skrivna rutiner och system som personal och 

ledning arbetar efter. Ledningen i caseföretaget arbetar ostrukturerat, hektiskt och får 

konstant ändra prioritet i styrningen, vilket kan kopplas till Florén (2006) när han 

beskriver hur ledare i små företag arbetar. I beslutsfattandet i caseföretaget finns även 

kopplingar till Jocumsen (2004) om att beslut tas snabbt och få externa källor tillfrågas 

om information. Caseföretaget tar en viss hänsyn till sina anställda när det kommer till 

större beslut, då de anställdas åsikter om behov för nya investeringar av till exempel 

maskiner beaktas. Här finns en skillnad jämfört med det Jocumsen (2004) säger 

karaktäriserar beslutsfattande i små företag nämligen det att ledningen tar besluten 

själva utan att involvera andra i det.  

 

Caseföretaget för sin kommunikation inom organisationen i enlighet med Wong och 

Aspinwalls (2004) uppfattning om hur kommunikation sker i små företag. Den muntliga 

informationen är vanligaste formen av kommunikation hos caseföretaget. Eftersom 

ledningen är aktiva i det ”vanliga” arbetet kommer de närmare sin personal och kan 

därmed lätt kommunicera med dem. I caseföretaget finns det tydliga brister i kunskap 

om vad ett miljöledningssystem som ISO 14001 innebär och hur det skulle kunna gynna 

företaget, något som styrks av Wong och Aspinwall (2004). Utifrån informationen från 

empiriinsamlingen finns det mindre kunskaper om hur ledningen ska införa systemet på 

ett effektivt sätt. Caseföretaget tar däremot upp att en av anledningarna till att de kan 

tänka sig att implementera ISO 14001 är för att stärka sin plats hos deras kunder, 

eftersom deras kunder är få men stora vilket gör att caseföretaget helst inte vill tappa 

någon kund. Att införa ISO 14001 kan därför ses som ett sätt för caseföretaget att skapa 

legitimitet mot deras kunder och andra intressenter, detta kan kopplas till 

legitimitetsteorin (Deegan, 2006, s 162). För caseföretaget kan deras starka gemenskap 

och familjliknande kultur vara en fördel. Trots de korta kommunikationsleden upplever 

personalen att informationen inte alltid är tillräcklig, vid de tillfällen personalen inte får 

informationen direkt utan den har gått i flera led inom personalstyrkan uppstår det 

vanligen missförstånd runt instruktionerna. Enligt Aragón-Correa, et al (2006) kan det 

vara enklare för mindre företag att införa ett nytt styrsystem . 

5.1.1 Samhällets inflytande på styrningen 

De arbetsrutiner som caseföretaget arbetar efter kan ses som mer informella som enligt 

Tranfield och Smith (1998) karaktäriseras av erfarenheter och normer. Caseföretaget 

utför i dagsläget inga egna internrevisioner och andra speciella uppföljningar av rutiner 

utan de tar istället del av de revisioner som kunderna gör. Detta skiljer sig ifrån det som 

Brorson och Almgren (2007, s 172) och Zhang, et al, (2000) tar upp uppföljning i form 

av interna revisioner. Inom caseföretaget finns det som sagt få skriva rutiner och regler 

och de som finns skrivna används sällan i arbetet utan finns för att det är ett krav. Vid 
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samtalen med ledningen i caseföretaget uppfattades att de helst inte ville förändra något 

i de nuvarande arbetsprocesserna eftersom de inte upplever några problem med dessa. I 

och med denna inställning kan caseföretaget arbetssätt kopplas till Scotts (2008, s 57f) 

tredje pelare, den kognitiva, kopplingar kan även ses till den normativa pelaren 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 235).  

5.2 Förväntningar på implementering av ett miljöledningssystem 
Vid den empiriska studien på caseföretaget framkom att ledningen inte var helt insatta i 

vad ISO 14001 egentligen innebär. Företaget är redan starkt kontrollerade av 

myndigheter och är helt säkra på att en implementering skulle innebära 

konkurrensfördelar, därför planeras en implementering. Att ett införande av 

miljöledningssystem ska skapa konkurrensfördelar är enligt Lind en uppfattning som 

många företag har. Detta får också stöd i teorin där Lawrence, et al, (2002) beskriver 

konkurrensfördelar som en motivering till en implementering. Även Morrow och 

Rondinellis (2002) och Posinskas, et al, (2003) studier pekar på att just skapandet av 

konkurrensfördelar är en faktor till att företag väljer att implementera ISO 14001. Detta 

styrker det tidigare antagande i teorikapitlet om att förändringen är planerad.  

 

Caseföretaget har inga förhoppningar om att miljöledningssystemet skulle leda till några 

kostnadsreduceringar, snarare tvärtom, detta är något som skiljer sig från företagen i 

Morrow och Rondinellis (2002) studie. Ledningen befarar att en implementering 

kommer att minska den effektiva produktionstiden till förmån för dokumentation, något 

som kommer att minska förtjänsten. Anledningen till att caseföretaget överväger en 

implementering är främst för företagets bästa intresse, något som också går emot 

Morrow och Rondinellis (2002) studie som pekar på att bidraget till en förbättrad miljö 

den enskilt vanligaste faktorn till att företag väljer att införa ett miljöledningssystem. I 

caseföretaget är det verksamhetschefen som uppfattat behovet av ett 

miljöledningssystem, VD och vice VD uppfattar inte behovet som lika stort. 

Verksamhetschefen arbetar tätt ihop med kunderna och har via de kanalerna uppfattat 

önskemål om bättre miljöarbete. Detta skiljer sig ifrån Lind som påpekar att behovet av 

en implementering, för att bli lyckad, helst ska komma ifrån ledningen. Lind stöds av 

Aragón-Correa, et al, (2006) som framställer att eftersom ledningen i ett mindre företag 

arbetar nära medarbetarna påverkas de av hur ledningen agerar, genom att ledningen 

föregår med gott exempel. 

 

Lind hävdar att de flesta mindre företag ofta inte ser någon konkret nytta av ISO 14001, 

det blir ofta endast en certifiering men ingen implementering. Detta kan kopplas till 

Biondi, et al, (2000) som beskriver komplexiteten i ISO 14001 och den extra 

arbetsbörda som en implementering innebär. Lind beskriver också att företag ofta 

underskattar den arbetsinsats som krävs för att en implementering ska bli lyckad. De 

anställda på caseföretaget upplever att de saknar tillräcklig kompetens för att kunna 

hantera en implementering och förespråkar därför utbildning. Ledningen däremot anser 

att kompetensen redan finns inom organisationen och att en utbildning skulle orsaka ett 

alltför stort produktionsbortfall för att vara befogat. Detta skiljer sig från teorin där 

Brorson och Almgren (2007, s 134) trycker på vikten av utbildning, då det är viktigt att 

medarbetarna förstår vad som ska göras samt att dokumentationen blir utförd på ett 

korrekt sätt.  

5.3 Motstånd och motivation vid förändringar 
När det gäller förändringsarbete i caseföretaget upplever sig de anställda ofta bli 

involverade sent i processen om förändringen är initierad från ledningen. Burnes och 
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James (1995) pekar på vikten av att låta medarbetarna vara delaktiga i 

förändringsprocessen då detta är något som skapar motivation och minskar motstånd. 

Caseföretagets ageranden skiljer sig från teorin, då de inte involverar de anställda 

genom hela förändringsprocesserna. 

 

Ökad dokumentation är något som ledningen är rädda kommer att påverka 

produktionen, något som även Lind styrker ytterligare genom att påpeka att medarbetare 

i många små företag ofta upplever miljöledningssystemet som en belastning. I 

grundelementen och skallkraven i ISO 14001 tas grunden till bra dokumentation upp 

som en viktig punkt vid implementeringen av miljösystemet (Brorson & Almgren, 

2007, s 36; Zhang, et al, 2000). Verksamhetschefen är orolig för att 

implementeringsprocessen kommer sinka produktionen och vill därför inte utbilda 

medarbetarna. De anställda i caseföretaget är uttalat kritiska till ytterligare 

dokumentationshantering eftersom de inte anser sig besitta den kunskap som krävs, utan 

förespråkar utbildning. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008, s 282) krävs det också att 

medarbetarna är utrustade med de resurser som behövs för att kunna hantera en 

förändring. Lind understryker också vikten av att tillhandahålla de rätta kunskaperna 

inför förändringen. Caseföretaget präglas av en stark företagskultur där alla känner alla 

inom organisationen och där gemenskapen är stark. Genom ett förändringsarbete finns 

det enligt Burnes och James (1995) risk för att även företagskulturen genomgår en 

förändring. Detta stämmer överens med de anställdas åsikter om att ledningen bör 

föregå med gott exempel som ett sätt att hantera förändring.  
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6 SLUTSATSER 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan göras utifrån analysen. Sedan 

presenteras en modell för hur små företag kan hantera en implementering av ISO 

14001. Slutligen presenteras det teoretiska och praktiska bidraget samt förslag till 

fortsatt forskning. 

 

Syftet med denna studie var att analysera vilka moment i ISO 14001 som förväntas 

skapa motstånd och kräva motivation i ett mindre, informellt styrt företag som bedriver 

tillståndspliktig verksamhet. För att kunna göra det har studien beskrivit den operativa 

styrningens utformning, beskrivit vilka förväntningar ett mindre företag har på ISO 

14001 samt beskrivit en konsults uppfattning av små företags förväntningar. 

6.1 Styrning i ett mindre företag 
Utifrån studien har kommunikation identifierats som en viktig del vid styrning i mindre 

företag och det kanske blir mer betydelsefullt vid en implementering av ett styrsystem 

För mindre, informellt styrda företag kan det finnas ett behov av att ta hjälp av 

exempelvis externa konsulter eller datasystem för att underlätta planering, 

kommunikation och därigenom implementeringen. Det kan också vara av vikt för 

mindre, informella företag att utveckla bättre anvisningar för hur arbete ska ske i 

samband med implementeringen, för att alla medarbetare ska vara medvetna om vilka 

processer som sker. Vid en förändring är det också viktigt att instruktionerna är klara 

och lättförståliga för att skapa ett mindre motstånd och en större motivation till 

förändringen. För att kunna utforma sådana instruktioner bör det finnas utrymme för 

anställda i de mindre, informella företagen att vara delaktiga kring utformandet. En 

implementering kan ses som viktig för att stärka mindre, informellt styrda företags rykte 

hos kunder och andra intressenter. Det är också viktigt att de som styr i mindre, 

informella företag även skaffar sig djupare kunskap om vad ett ISO 14001 

miljöledningssystem faktiskt innebär, då de på förhand kan ha felaktiga förväntningar 

på vad ett system reellt kan ge. Införandet av ett miljöledningssystem som ISO 14001 i 

ett mindre, informellt styrt företag medför att den regleringar förmodligen kommer att 

öka, detta då miljöledningssystem är helt regelbaserade och ofta formella i sin 

utformning. Ytterligare regleringar medför att kraven på uppföljning av miljöarbete 

ökar vilket kan leda till att det verkligen utförs när det i dagsläget kan finnas stora 

brister i detta. 

6.2 Förväntning på implementering av ett miljöledningssystem 
Studien visar på att mindre, informella företag kan vara dåligt insatta i vad ISO 14001 

egentligen är, men en implementering ses som en möjlighet för utveckling och kunna 

stärka positionen på marknaden. En slutsats är att mindre företag därför kan underskatta 

den ansträngning som krävs vid implementering av ett miljöledningssystem samtidigt 

som de överskattar sin egen. Detta kan vara orsaken till att mindre företag misslyckas 

med sin implementering. Mindre, informella företag väljer att sköta implementeringen 

själva eftersom de då kan välja att uppnå endast de nödvändigaste kraven, därigenom 

minskas arbetsinsatsen. Genom att medvetet undvika att undersöka vilka krav som 

faktiskt ställs kan de slippa ytterligare kostnader kopplade till miljö. Att inte ta hjälp av 

externa konsulter utan förlita sig på den interna kompetensen gör att det kan bli ännu 

svårare att få till en lyckad implementering. Utifrån studien dras slutsatsen att mindre, 

informella företag inte besitter den kompetensen som krävs och detta kan öka risken för 

att certifieringen bara blir ett fint plakat på väggen och inte en reell implementering. 
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Den bristfälliga kompetensen inom miljöfrågor innebär att utbildning för hela 

organisationen blir viktig för en lyckad implementering. Utan kunskap inom 

miljöområdet kan det bli svårare att lösa problemen. Det kan vara kundkrav som 

föranleder en implementering av ISO 14001, alltså rena vinstsyften som driver mindre, 

informella företag i miljöfrågan, något som förmodligen är applicerbart på stora företag 

också, det finns alltså ingen ambition att rädda miljön. Detta fokus på att öka kundbasen 

kan spela stor roll i det faktum att certifieringar endast blir plakat på väggen och inget 

som efterlevs. Detta kan leda till att det i praktiken är få mindre, informella företag som 

arbetar mot en ständig förbättring.  

6.3 Motstånd och motivation vid förändring 
En slutsats är att motivation kan skapas genom delaktighet, genom att ledningen agerar 

generöst gentemot de anställda och erbjuder exempelvis utbildning inför en 

förändringsprocess kan det minska motståndet och vara motivationsskapande. Genom 

korta kommunikationsled och nära kontakt i organisationen kan en positiv inställning 

till ett förändringsarbete skapas. Ett motstånd verkar speciellt ligga vid den ökade 

dokumentation som krävs vid implementering av ett miljöledningssystem, mindre, 

informella företag kan se över vilka alternativ som finns för att effektivisera detta 

moment speciellt när det är ett sådant viktigt moment av ISO 14001. Om ledningen är 

motiverande och driver igenom en implementering är chansen större för att det 

verkligen blir ett levande system, som utvecklas med tiden. Ytterligare en slutsats är att 

mindre, informella företag drar sig för åtgärder som resulterar i att produktionen blir 

lidande. Detta kan vara mest påtagligt i mindre, informella företag eftersom ett 

produktionsbortfall under någon dag märks stort i förtjänsten.  

6.4 Modell för implementering av ISO 14001 i ett mindre företag 
Utifrån PDCA-cykeln har det utvecklats en modell från studiens slutsatser som ett 

mindre företag måste ta hänsyn till vid ett införande av miljöledningssystemet ISO 

14001, se figur 3 nedan. Detta innebär givetvis inte att mindre företag kan bortse från de 

andra delarna som ingår i standarden utan moment i modellen bör beaktas extra noga för 

att lyckas med certifiering. 

 
 

Figur 3: Modell för implementering av ISO 14001 i ett mindre, informellt styrda 

företag 
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I den första planeringsfasen är det extra viktigt att grunda det kommande 

planeringsarbetet med utbildning både för ledningen och för personalen i företaget. Utan 

rätt kompetens står företaget inför en lång uppförsbacke, som kan planas ut med 

kunskap. Under planeringsfasen är det även viktigt att undersöka var inom 

organisationen effektivisering av arbete kan utföras. Enligt det underlag som framställs i 

studien finns det problem med tid och motivation att utföra all den dokumentation som 

ett miljöledningssystem kräver. För att underlätta dokumentationen finns ett potentiellt 

användningsområde för ett databuret system som tillämpar automatiska avläsningar, 

detta kan minska arbetsbördan för medarbetarna samtidigt som det underlättar 

insamlingen av information och material. Om det finns tillvägagångssätt som kan 

underlätta arbetet kan det minska förändringsmotståndet.  

 

I genomföringsfasen syns vikten av tydliga instruktioner och bra kommunikation, 

motstånd mot förändringar är vanligt vilket kan bero på att personalen inte vet varför de 

ska göra på ett speciellt sätt och vad det ska leda till. Att ledningen sedan håller 

kontakten med sin personal för att göra dem införstådda och visar att de också arbetar 

efter de nya rutinerna borde enbart öka motivationen för förändringen. I denna fas är 

god kommunikation och tydliga arbetsuppgifter som riktas mot inblandade medarbetare 

av stor vikt. Även allmän information om företagets situation bör gå ut till alla 

medarbetare. Detta kan även härledas till att öka motivationen hos de anställda i den 

tredje fasen.  

 

I denna kontrollerande fas är det även viktigt att det sker uppföljningar och mätningar 

på miljöarbete för att kunna se att företaget arbetar mot samma mål. Genom detta kan 

förbättringar inom miljön förmedlas ut till personalen, något som kan stärka 

motivationen till att bli ännu bättre. Det är också ett bra sätt att skaffa kunskap om hur 

företaget hanterar miljöarbetet och om det finns mål som kan revideras. Dessa 

uppföljningar kan även skapa motivation bland de anställda eftersom de då ser att 

ledningen tar miljöarbetet på allvar. I den sista förbättringsfasen gäller det att möta 

kraven för nå en certifiering och se till att fortsätta möta kraven för att arbeta mot en 

ständig förbättring. Genom att skapa ett levande och föränderligt system bör företagens 

chanser öka för att en certifiering blir mer än ett plakat på väggen. 

6.5 Studiens bidrag 
Denna studie bekräftar till stor del teorins framställning av ISO 14001 som svårtolkat 

för styrare i mindre, informella företag. Övriga teorier om motstånd och motivation kan 

också bekräftas vara viktiga delar att beakta vid en styrförändring. Genom att 

sammanställa studiens teoretiska referensram har en modell för hur en implementering 

kan underlättas för ett mindre företag upprättats. Ur en praktisk synvinkel finns det ett 

behov av effektiviseringsmöjligheter som mindre, informella företag kan använda sig av 

vid en implementering. Det kan handla om system med vilka dokumentation och 

kommunikation kan underlättas. 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång har det upptäckts nya infallsvinklar på problemet och ger därför 

följande förslag till fortsatt forskning: 

 Göra en bredare studie där fler små företag inkluderas och studeras. 

 Undersöka ett företag som certifierats och se i vilken utsträckning deras 

förväntningar uppfyllts. 
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Bilaga I 

Intervjuguide – Konsultföretaget Paragon 
 

1. Namn, befattning? Beskrivning av företaget. 

 

2. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 

 

3. Vilka företag skulle du säga är Er största kundbas? Vilka kunder riktar Ni Er 

till? 

 

4. Hur ser efterfrågan på Era tjänster ut? Har de ökat eller minskat över tiden? Ser 

Du någon skillnad mellan branscher/storlek på företag? Hur tror Du att det 

kommer att se ut i framtiden? 

 

5. Varför tror Du att Era kunder väljer just ISO 14001 som miljöledningssystem? 

 

6. Hur går en implementering av ISO 14001 till i ett litet företag? Vad är viktigt att 

tänka på? 

 

7. Beskriv vanliga problem och svårigheter som kan uppstå i samband med en 

implementering. Vad kännetecknar en lyckad implementering jämfört med en 

misslyckad? 

 

8. Vilka är de viktigaste orsakerna till att en implementering av ISO 14001 sker? 

Är det pådrivning av externa intressenter eller har intresset väckts internt (VD)? 

 

9. Enligt Din mening, hur uppfattar Era kunder den förändring som en 

implementering av ISO 14001 innebär? 

 

10. Hur upplever Du att personalen i företagen reagerar på rutinförändringarna? 

 

11. Hur upplever Du att företagen tolkar innehållet i ISO 14001 standarden? 

Skillnad mellan små och stora företag? Kan den vara svårtolkad, i så fall på 

vilket sätt? 

 

12. Vilka ser Du som de största problemen i samband med implementering? Är det 

någon skillnad beroende på företagens bransch/storlek på företag? 

 

13. Hur kan företagen förebygga problem och få en så lyckad implementering som 

möjligt? 

 

14. Hur gör företagen för att motivera en sådan förändring som kommer i samband 

med en implementerig? 

 

15. Beskriv din uppfattning om hur arbetet med ISO 14001 efterlevs efter 

implementering? Skillnader mellan bransch/storlek på företag osv.? 
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Bilaga II 

Intervjuguide – Ledning – Caseföretaget 
 

1. Namn, befattning? Beskrivning av företaget. 

 

2. Vilka är Dina arbetsuppgifter? Kan Du beskriva Era kunder? Vilken kundbas har 

Ni? 

 

3. Hur skulle Du beskriva styrningen av företaget, vilka system använder Ni Er av i 

dagsläget? Beskriv både dagliga aktiviteter och under mer speciella 

omständigheter. Hur fattas beslut inom företaget? På vilket sätt inkluderas 

medarbetarna i styrningen av företaget? 

 

4. Har Ni några anvisningar för hur arbetsprocesser ska gå till? Hur ser dessa i så 

fall ut? Är personalen i så fall delaktiga i hur dessa utformas? 

 

5. Hur rutinbaserade är de olika arbetsprocesserna inom företaget? Kan du beskriva 

dessa? 

 

6. Skulle Du beskriva att företaget genomsyras av någon speciell kultur? 

 

7. Hur motiverar Du medarbetarna i det dagliga arbetet/under speciella 

omständigheter? 

 

8. Hur arbetar Ni i dagsläget med miljöfrågor? Hur sker denna, uppföljning och 

dokumentation? Sker det någon avvikelserapportering, på vilket sätt? 

 

9. Beskriv Din uppfattning av vad ISO 14001 innebär? 

 

10. Varför anser Ni att en implementering av ISO 14001 är något för Ert företag? 

Vad förväntar Ni Er av en implementering? Fördelar/nackdelar? Utveckla! 

 

11. Hur skulle Du beskriva kompetensen inom företaget? Finns tillräcklig 

kompetens inom miljöområdet, eller kommer det att krävas ytterligare tillskott i 

samband med en implementering, alt inhyrd? 

 

12. ISO 14001 bygger på ständig förbättring, har Ni någon arbetsplan för hur arbetet 

med ISO 14001 ska ske löpande? 

 

13. Vad tror Du krävs inom företaget för att en implementering ska bli lyckad? 

 

14. På vilket sätt tror Du att arbetsprocesserna kommer att förändras vid en 

implementering? 

 

15. Hur uppfattar Du att medarbetarnas inställning till en sådan förändring är? Hur 

ska Ni skapa motivation bland medarbetarna vid implementeringsprocessen?  

 

16. Människor har allmänt svårt för förändringar, hur ska Ni arbeta för att motverka 

motstånd i samband med en implementering? 
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Bilaga III 

Intervjuguide – Anställda – Caseföretaget 
 

1. Namn, befattning? Kan Du beskriva Dina arbetsuppgifter? 

 

2. Hur uppfattar du styrningen inom företaget? Beskriv! Anser Du att 

medarbetarna är delaktiga i styrningen? Hur anser Du att 

informationsspridningen i företaget fungerar? 

 

3. Hur ser Era arbetsprocesser ut? Finns det några anvisningar för hur de ska se ut? 

 

4. Hur hanterar företaget förändringsfrågor? På vilket sätt skapas motivation inom 

organisationen? 

 

5. Skulle Du beskriva att företaget genomsyras av någon speciell kultur? 

 

6. Hur uppfattar Du företagets miljösyn? På vilket sätt kommer Du i kontakt med 

miljöpåverkan i Ditt dagliga arbete? Finns det några rutiner för hur detta ska 

ske?  

 

7. Menar Du att Du besitter de kunskaper som krävs i samband med miljöfrågorna? 

Varför/varför inte? Anser Du att Du får möjlighet att utveckla Dina kunskaper? 

 

8. Vilken är Din uppfattning av ISO 14001? Vad anser Du om en implementering? 

Vilka är Dina förväntningar på en implementering? Vad tror Du krävs inom 

företaget för att en implementering ska bli lyckad? 

 

9. På vilket sätt tror Du att Dina arbetsprocesser kommer att förändras vid en 

implementering? 

 

 


