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Abstract 

En växande utmaning för dagens organisationer är hållbart företagande 

och införande av miljöledningssystem, dvs. strukturerat och systematiskt 

miljöarbete (Naturvårdsverket, 2003). Studien syftar till att empiriskt undersöka 

tre dimensioner av medarbetarskap (kunskap och lärande, demokratiska processer 

och lärande) och samt tre förändringsfaktorer kopplade till införande av 

miljöledningssystem (attityd till miljöarbete, delaktighet i miljöarbete och 

information kring miljöarbete). Frågeställningarna berör huruvida det finns ett 

samband mellan medarbetarskap och implementering av miljöledningssystem 

samt om förändringsfaktorerna var för sig ser annorlunda ut beroende på kön, 

utbildningstid, ålder och anställningstid. Frågeställningarna har undersökts 

kvantitativt och explorativt med en webbaserad enkät konstruerad för studien. 338 

medarbetare vid en kommunal förvaltning ingick i undersökningen av vilka 161 

svar (47,6%) erhölls. Korrelationsanalys genomfördes för att studera sambandet 

mellan medarbetarskapsdimensionerna och förändringsfaktorerna. T-test och 

variansanalyser genomfördes för att undersöka skillnader inom medarbetarskap 

och förändringsfaktorerna. Ett empiriskt samband kunde ses mellan 

medarbetarskap och faktorer viktiga vid implementering av miljöledningssystem. 

Skillnader kunde ses för delaktighet och information beroende på kön, 

utbildningstid och ålder. Delaktighet och information identifierades som speciellt 

intressanta förändringsfaktorer vilka bör uppmärksammas vid implementering av 

miljöledningssystem. 

 

Nyckelord: organisationsförändring, implementering, medarbetarskap, miljöarbete, 

miljöledningssystem  
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Förord 

Denna studie har genomförts i samarbete med Miljöbron och Socialförvaltningen i 

Helsingborgs Stad. Miljöbron är en ideell organisation som sammanför studenter och 

organisationer för projekt med fokus på miljö och hållbar utveckling. Miljöbron verkar för att 

organisationer ska få nytta av den senaste kompetensen samtidigt som studenter ska få 

arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nätverk under studietiden (Miljöbron, 2012). 

Helsingborgs Stad är Sveriges 8:e största kommun med 130 626 invånare. Kommunen är 

uppdelad i 11 förvaltningar, där Socialförvaltningen är en av dessa. Socialförvaltningen 

arbetar med socialtjänstfrågor och myndighetsutövning inom olika områden, till exempel 

Barn och familj, Förebyggande och Ungdom och familj. Kommunen arbetar långsiktigt med 

miljöfrågor genom bland annat miljöprogram och energistrategi (Helsingborgs Stad, 2012). 

Alla förvaltningar inom kommunen har en miljökoordinator som arbetar med både kortsiktiga 

och långsiktiga miljömål. Som ett led i detta arbete ska det införas ett miljöledningssystem på 

Socialförvaltningen. Inför denna förändring är miljökoordinatorn intresserad av att undersöka 

hur medarbetarna ser på miljöarbetet och eventuella framgångsfaktorer för införande av 

miljöledningssystem. Utöver implementeringen av miljöledningssystemet kommer 

Socialförvaltningen även att genomgå en större organisationsöversyn, där arbetets 

organisering kartläggs för att kunna finna effektiva arbetsätt som gynnar både medarbetare 

och kommunens invånare. Organisationsöversynen berör till en början endast ledning och 

chefer. Med hjälp av denna magisteruppsats är förhoppningen en bättre insyn i hur 

medarbetarna ser på medarbetarskap och införande av miljöledningssystem inför kommande 

förändringar på Socialförvaltningen.  

 

Tack till 

Tack till alla medarbetare på Socialförvaltningen som deltagit i studien och framförallt 

till Stephan Thelandersson för ett gott samarbete och hjälp under arbetes gång. Även tack till 

Malin Planander på Miljöbron som introducerade projektet och underlättade samarbetet. Till 

sist ett stort tack till min handledare Johan Bertlett för stöd, rådgivning och konstruktiv kritik 

under hela uppsatsarbetet. 
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Inledning 

För att organisationer ska nå framgång krävs det ständig utveckling och anpassning. 

Genom globalisering, tekniska framsteg och makroekonomisk utveckling är stabilitet inte 

längre normen för dagens organisationer (Johansson, 2004a; Kotter, 1998). Den ökade 

individualiseringen i samhället har även kommit att innefatta arbetslivet, vilket ger 

konsekvenser för arbetsgivare. Den senare tidens fokus på ledare och ledarskap börjar skifta 

mot ett mer relationellt perspektiv på organisationen och människorna som verkar inom den. 

För att kunna locka till sig och behålla personal krävs utrymme för medarbetare att utvecklas 

inom organisationen (Kilhammar, 2012). Detta innebär nya perspektiv på medarbetare och 

nya begrepp inom arbets- och organisationspsykologin. Inom begreppet medarbetarskap 

framhävs relationer mellan ledare, medarbetare och kontext. Medarbetarskap har 

gemensamheter med faktorer som sedan länge framhävs för framgångsrik 

organisationsutveckling, bland annat medbestämmande och delaktighet, kommunikation och 

information samt delat ansvar och befogenheter (Bertlett, 2011). 

En utmaning för dagens organisationer är ökade krav för hållbart företagande genom 

miljöarbete. Miljöarbete syftar till miljöförbättrande åtgärder exempelvis att organisationer 

utreder sin miljöinverkan och sätter upp mål för att minska denna. Förutom statliga 

regleringar ökar även kraven på att organisationer ska arbeta med miljö från kunder och 

anställda (Naturvårdsverket, 2010). De senaste tio åren har mycket av miljöarbete handlat om 

att arbeta med eller införa miljöledningssystem. Syftet med miljöledningssystem är att på ett 

enhetligt och systematiskt sätt beskriva hur miljöarbetet ska bedrivas. Genom att använda sig 

av miljöledningssystem kan organisationer arbeta strukturerat och målbaserat för ständig 

förbättring av miljöarbetet. Förutom arbetssätt inkluderas även målstyrning, förbättring och 

granskning av miljöarbetet i miljöledningssystemet. Vanliga standardiserade 

miljöledningssystem är ISO 14001 och EMAS, men en organisation kan även skapa 

miljöledningssystem specifikt för den egna organisationen (Naturvårdsverket, 2003).  

Avsikten med denna studie är att undersöka relationen mellan medarbetarskap och 

organisationsförändring i form av implementering av miljöledningssystem. Tidigare studier 

kring medarbetarskap har undersökt relationen mellan medarbetarskap och arbetsklimat 

(Bertlett, 2011). Både teoretiska och empiriska kopplingar har kunnat göras mellan dessa 

begrepp. Det finns även teoretiska kopplingar mellan medarbetarskap och 

organisationsförändring. Tre kopplingar som har identifierats i teorin och som även är av 

intresse i föreliggande studie är attityder till organisationsförändring, delaktighet i 

förändringsprocessen och information om organisationsförändringen (Bertlett, 2011; 
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Giangreco & Peccei, 2005; Johansson, 2004b; Kotter, 1998). Baserat på tidigare forskning är 

det möjligt att tro att det finns ett empiriskt samband mellan medarbetarskap och 

organisationsförändring. Målsättningen med studien är att med empirisk data bidra till 

forskningen kring begreppen medarbetarskap och organisationsförändring och relationen dem 

emellan. Studien är explorativ i sin utformning på grund av att forskning kring 

medarbetarskap är relativt outvecklad (Bertlett, 2011) och att samband mellan medarbetarskap 

och faktorer viktiga för organisationsförändring inte tidigare har studerats.  

Organisationsförändring 

Organisationsförändring är ett brett begrepp som innefattar organisationsutveckling, 

strategiförändringar, fusioner, reeingeenering (Kotter, 1998) som alla handlar om att förändra 

och/eller utveckla organisationen. Organisatorisk och individuell utveckling kan ses som en 

och samma sak och går inte att skilja åt (Pasmore & Fagans, 1992). Med utgångspunkt i dessa 

resonemang kan införande av miljöledningssystem ses som en mindre 

organisationsförändring. Miljöledningssystem är en utveckling inom organisationen som 

berör både organisation och individ, vilket bör uppmärksammas i förändrings- och 

implementeringsarbetet.  

Organisationsförändring kan vara en källa för stress hos medarbetare, vilket kan 

framkalla motstånd till förändring (Ashford, 1988). Individuella reaktioner till 

organisationsförändring är relaterade till konsekvenserna av förändringen och vad individen 

vinner eller förlorar som ett resultat av dessa konsekvenser, exempelvis lön, status och 

bekvämlighet. För ett framgångsrikt förändringsarbete krävs fokus på detta specifika 

motstånd, och arbete för att undvika detta istället för generellt förändringsmotstånd (Dent & 

Goldberg, 1999; Giangreco & Peccei, 2005; Kotter & Schlesinger, 1979).  

Medarbetares motstånd till organisationsförändring är beroende av deras attityder till 

förändring. Attityder till förändring påverkas av hur fördelaktig förändringen anses vara samt 

hur involverade medarbetare är i förändringsprocessen. Involvering anses öka genom direkt 

delaktighet i förändringsprocessen (Giangreco & Peccei, 2005). Hur individer bedömer och 

uppfattar en situation ger konsekvenser för deras attityder och beteenden (se Bandura, 1997). 

Medarbetares attityder är de uppfattningar som medarbetare har till förändringen och de 

uppfattningar som finns gällande förändringsprocessen. Motstånd till förändring är de 

beteenden som medarbetare uppvisar (Giangreco & Peccei, 2005).  

Olika information kan leda till skilda attityder hos medarbetarna. För lite information 

kan i förlängningen även leda till motstånd. Delaktighet och information till medarbetare är 

strategier för att minska motstånd till förändring (Kotter & Schlesinger, 1979). Andra faktorer 
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som kan inverka på graden av motstånd till organisationsförändring är ålder och 

utbildningstid. Tidigare forskning har visat att yngre medarbetare och medarbetare med längre 

utbildning har mer positiva attityder och mindre motstånd till organisationsförändring 

(Furnham, 1997; Jönsson, 2002). 

Hur organisationsförändring ska implementeras i organisationer har diskuterats under 

de senare åren (Johansson, 2004b; Kotter, 1998) och begreppsdikotomin top-down och 

bottom-up har identifieras som centrala för implementeringsprocesser (Kilhammar, 2011). 

Definitionen av implementering är beroende av huruvida processen genomförs top-down eller 

bottom-up. Enligt Kotter (2007) är en framgångsrik implementering då förändringen har 

instutionaliserats och förankrats i organisationens kultur. Johansson (2004a) anser generellt 

inte att organisationsförändring kan vara avslutad och implementerad, utan ser på 

organisationsförändring som en ständig utvecklingsprocess. 

Kotter (1998) föreslår en top-down process där organisationsförändringen utgår från 

ledningen och sedan implementeras genom ett antal steg för att engagera och övertyga 

medarbetarna om förändringens fördelar. Kotter har en mer instrumentell syn på 

medarbetarna än exempelvis Johansson (2004a) som anser att organisationen aldrig är 

starkare än sin svagaste medlem. Johansson föreslår en strategi som innebär ökat delaktighet, 

empowerment och möjligheter för involvering av medarbetare på olika positioner inom 

organisationen. Denna form av bottom-up process för organisationsförändring kan 

genomföras med hjälp av till exempel timglas-modellen (Johansson, 2004b). Processen startar 

med delaktighet från alla medarbetare genom undersökning av aktuella förhållanden i 

organisationen. Stegvis smalnar modellen ner till ett ledningsperspektiv, där 

implementeringsstrategier för förändring genomförs. Genom feedback och utvärdering 

återförs fokus till medarbetarna och perspektivet breddas. Detta skapar en timglasform med 

bredd i början och slutet och ett snävare ledningsperspektiv i mitten. För att timglas-modellen 

ska kunna användas framgångsrikt krävs engagemang, en känsla av ägarskap över 

förändringsprocessen samt att informationen kring förändringsprocessen når samtliga 

medarbetare.  

För att organisationen ska kunna möta krav på kontinuerlig utveckling krävs 

delaktighet från medarbetarna. Om medarbetare är delaktiga kan deras potential utvecklas på 

bästa sätt, vilket minskar behov att skära ner på anställningar eller öka arbetsbördan (Pasmore 

& Fagans, 1992). Delaktighet har täta kopplingar till andra organisatoriska begrepp, som 

exempelvis empowerment, involvering, engagemang och måluppfyllelse samt 

organisationskultur (se Glew, O’Leary-Kelly, Griffin & Van Fleet, 1995; Lines, 2004). 
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Delaktighet och aktiv involvering i organisationsförändring kräver att medarbetare känner att 

de har handlingsfrihet till att vara aktiv i förändringen. Genom empowerment som syftar till 

att skapa handlingsfrihet och ge befogenheter till medarbetare kan detta skapas (Kotter, 1998). 

Delaktighet anses vara positivt för framgångsrik implementering av organisationsförändring 

genom att ha en positiv inverkan på medarbetares attityder till förändringen. Graden av 

delaktighet modereras av kontexten som förändringen sker inom, vilket gör att en deltagande 

företagskultur är positivt för framgångsrikt förändringsarbete (Lines, 2004).  

Som tidigare nämnt kan implementering av miljöledningssystem ses om en mindre 

organisationsförändring. Sammalisto och Brorson (2006) har undersökt och utvärderat 

implementering av miljöledningssystem vid ett universitet i Sverige. De fann att medvetenhet 

och gemensamma värderingar kring miljöarbetet och miljöledningssystemet var av vikt för 

implementeringen. För att kunna åstadkomma detta var medarbetares delaktighet i utbildning 

och kommunikation viktiga bidrag till framgången av implementeringen. Det framhävdes 

även vikten av att utbildning och kommunikation är anpassad till organisationskultur, de 

medarbetare den riktar sig till och den kontext som implementeringen ska ske inom 

(Sammalisto & Brorson, 2006).  

Medarbetarskap 

Møller (1994) introducerade begreppet medarbetarskap och vad som anses vara 

medarbetarskap, det vill säga hur man är en god medarbetare. Medarbetarskap består enligt 

Møller av begrepp som ansvar, lojalitet och initiativ. Ledarskap ses här som en del av 

medarbetarskapet då ledare har både ledarroll och medarbetarroll. Bertlett (2011) utvecklar 

Møllers diskussion kring delegering av ansvar och auktoritet och framhäver aspekten av 

ömsesidighet för att detta ska kunna ske. Ett visst mått av mottaglighet måste finnas hos 

medarbetaren för att ansvar ska kunna delegeras och vice versa måste även ledaren ha 

förmåga att delegera sitt ansvar. 

Bertlett (2011) har en relationell och psykosocial syn på medarbetarskap, vilket 

förklaras som utveckling och vidmakthållande av relationer, tillit och personlig utveckling 

inom en organisation, mellan samarbetande och konkurrerande organisationer och mellan 

organisationer och samhället. I denna studie kommer Bertletts definition av medarbetarskap 

användas. ”De beteenden som utgör den dynamiska processen av ömsesidiga arbetsrelationer 

mellan två eller flera anställda baserat på deras sociala förmåga och kompetens att utföra 

uppgiften.” (s. 50). Anställd i denna definition förklaras som samtliga nivåer inom en 

organisation där människor möts, formellt och informellt. Arbetsrelationer avser de relationer 



 Medarbetare och miljöarbete 

 9(37) 

medarbetaren har till uppgifter, organisation/arbetsgivare, andra människor inom 

organisationen samt andra människor utanför organisationen (Bertlett, 2011).  

Denna relationella syn på medarbetarskapet har fokus på den dynamik som finns 

mellan medarbetare, ledare, kollegor, organisation och kontext (Kilhammar, 2011) och är 

baserad på två pelare; social förmåga och kompetens att utföra uppgiften. Social förmåga 

förklaras som psyko-relationell kompetens och medarbetarens förmåga att klara av sociala 

interaktioner. Kompetens att utföra uppgiften förklaras som teknisk kompetens som krävs för 

specifika arbetsuppgifter (Bertlett, 2011).  

Medarbetarskap har en generell karaktär och skiljer sig från begreppet medarbetare 

som är personligt. Begreppen har en nära relation, men är inte en och samma sak (Bertlett, 

2011; Kilhammar, 2011). Den ökade individualiseringen i samhället har bidragit till en ökad 

flexibilitet utan konkreta krav på medarbetaren i arbetslivet. Ett skiftat fokus från ledare till 

medarbetare, ett öppnare och mer jämställt arbetsklimat samt mer frihet i arbetet är effekter av 

individualiseringsprocessen. Det ökade intresset för medarbetare och medarbetarskap kan 

också ses som en effekt på den ökade individualiseringen i arbetslivet, då medarbetarskap 

anammar en stor del av dessa tankegångar. I ljuset av detta kan medarbetarskapets intåg i 

dagens organisationer ses som en utveckling av en pågående förändring snarare än ett 

införande av något nytt (Kilhammar, 2011). Ännu har medarbetarskap inte riktigt blivit en del 

av arbetslivsforskningen, utan snarare populär retorik (Bertlett, 2011) och medarbetarskap kan 

ses som ett organisatoriskt mode eller ett begrepp i tiden (Kilhammar, 2011). 

Medarbetarskap kan ses som en balansakt mellan ett flertal beståndsdelar. Inom 

forskningen har kopplingar gjorts till followership, empowerment, delaktighet och ledarskap 

(Bertlett, 2011; Kilhammar, 2011, Tengblad och Hällstén, 2002). Delaktighet är en central 

aspekt av medarbetarskap och med ett relationellt perspektiv på medarbetarskap blir 

delaktigheten en viktig faktor i relationsbildande processer mellan medarbetare (Bertlett, 

2011). Enligt Tengblad och Hällstén (2002) är medarbetarskap en egenskap, tillstånd eller 

relation, vilket skiljer medarbetarskap från empowerment, som snarare är en process och/eller 

förändring. Empowerment anses även vara ett personorienterat begrepp, i motsats till det 

relationsorienterade medarbetarskapet. Empowerment saknar fokus på relationer, vilket som 

tidigare nämnt ingår i definitionen av medarbetarskap (Bertlett, 2011; Tengblad & Hällstén, 

2002). Begreppet followership har diskuterats tillsammans med medarbetarskap men anses 

inte kunna likställas, då det enligt Tengblad och Hällstén implicerar ett mer passivt 

förhållningssätt till medarbetaren i relation till ledaren, vilket inte karakteriserar 

medarbetarskapet som kan vara aktivt och ansvarstagande. Medarbetarskap behandlar inte 
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endast relationen mellan ledare och följare utan även andra typer av arbetsrelationer såsom 

den mellan arbetskamrater (Bertlett, 2011; Kilhammar, 2011). 

Medarbetarskapets relation till ledarskapet har undersökts och en modell över detta har 

skapats (Bertlett, 2011). Denna modell omfattar både medarbetarens och ledarens 

rapporterade beteende, samt den interaktion som finns mellan dem. Den kongruens eller 

diskrepans som återfinns i beteendeinteraktionen skapar ett nytt perspektiv utifrån vilket 

medarbetskapet kan studeras. Kongruens mellan ledar- och medarbetarbeteende har visat sig 

vara relaterat till arbetsklimat, och inom detta område finns det utrymme för vidare forskning.  

Konceptuella liknelser mellan organisationsförändring och medarbetarskap 

Forskningen kring medarbetarskap, organisationsförändring och implementering av 

miljöledningssystem har identifierat medarbetarna som centrala för framgång. Med hjälp av 

begrepp som delaktighet, information, kommunikation, kunskap, lärande, empowerment, 

medbestämmande och delat ansvar betonar forskare medarbetarnas betydelse för 

framgångsrikt förändringsarbete likväl som för ett gott medarbetarskap. 

Medarbetares attityder, delaktighet och information har identifierats som inverkande 

faktorer vid organisationsförändring (Giangreco & Peccei, 2005; Johansson, 2004b; Kotter, 

1998). Specifikt för implementering av miljöledningssystem har kontextanpassad 

kommunikation framhävts som inverkande faktorer (Sammalisto & Brorson, 2006). Baserat 

på tidigare forskning är det ett rimligt antagande att attityder, information och delaktighet 

skulle kunna inverka på den organisationsförändring som införande av miljöledningssystem 

innebär. För att kunna undersöka detta kommer medarbetares uppfattningar av delaktighet, 

information och attityder till miljöarbetet studeras. 

Tidigare forskning har även sett att organisatorisk och individuell utveckling inte går 

att behandla separat (Pasmore & Fagans, 1992). Den organisatoriska aspekten av 

organisationsförändring har länge varit ett intresse för forskningen (Johansson, 2004a; Kotter, 

1998). För att kunna anamma den individuella aspekten har begreppet medarbetarskap valts 

för denna undersökning. Målet är att studera hur medarbetarna ser på sitt medarbetarskap och 

mer specifikt sin arbetsrelaterade kunskap och färdighet samt lärande och demokratiska 

processer inom organisationen. Dessa dimensioner av medarbetarskapet har teoretiska 

kopplingar till delaktighet och information på grund av tyngdpunkten på medbestämmande, 

delat ansvar samt kunskap och lärande.  

Med grund i tidigare presenterad teori har konceptuella liknelser kunnat ses mellan 

medarbetarskap och implementering av miljöledningssystem. Gemensamma beröringspunkter 

finns gällande delaktighet/demokrati/medbestämmande och information/kunskap/lärande. 
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Baserat på dessa teoretiska samband kan det antas att det finns en empirisk relation mellan 

medarbetarskap och faktorer viktiga för implementering av miljöledningssystem. Då 

relationen mellan medarbetarskap och organisationsförändring inte är tidigare undersökt 

vilket är anledningen till att valet att inleda forskningen explorativt.  

För att undersöka empiriska kopplingar mellan medarbetarskap och 

organisationsförändring kommer undersökningen koncentreras på specifika delar av 

medarbetarskap med teoretiska kopplingar till delaktighet och information, vilka samtliga 

anses vara viktiga vid implementering av miljöledningssystem. Fokus kommer därmed riktas 

mot de dimensioner av medarbetarskap som behandlar kunskap och färdighet, demokratiska 

processer samt lärande. Arbetsrelaterad kunskap och färdighet förutsätter att medarbetare har 

tillgång till och kan använda sig av information. Demokratiska processer i organisationen 

förutsätter delaktighet från medarbetare. Lärande i organisationen förutsätter öppenhet vilken 

kan nås genom medarbetares delaktighet och information (Bertlett & Arvidsson, 2009). 

Tidigare forskning har visat att det är vanligare med mindre motstånd till 

organisationsförändring bland yngre medarbetare och medarbetare med längre utbildningstid, 

vilket anses bero på att dessa grupper har mer positiva attityder till förändring (Furnham, 

1997; Jönsson & Stibner, 2001; Jönsson, 2002). Motstånd till förändring beror även på 

konsekvenserna av förändringen och i vilket utsträckning medarbetare anser dessa 

konsekvenser vara fördelaktiga eller ej. Motstånd kan även framkallas ur förändringsrelaterad 

stress (Ashford, 1988, Dent & Goldberg, 1999). För att kunna undersöka om ålder och 

utbildningstid är inverkande faktorer vid implementering av miljöledningssystem kommer de 

undersökas för eventuella gruppskillnader. För att kunna skilja på ålder och inverkan av antal 

år inom organisationen kommer det även undersökas om anställningstid kan vara en 

avgörande faktor för medarbetares attityder till organisationsförändring. Utöver detta kommer 

även jämförelser göras mellan kön för att undersöka eventuella genusrelaterade skillnader. 

Även medarbetarskap kommer att inkluderas i gruppjämförelserna för att kunna undersöka 

eventuella likheter eller skillnader beroende på kön, utbildningstid, ålder och anställningstid.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka empiriska samband mellan medarbetarskap 

och faktorer viktiga vid organisationsförändring. Vidare är syftet att undersöka om 

medarbetarskap och faktorer viktiga vid organisationsförändring ser annorlunda ut beroende 

på kön, utbildningstid, ålder och anställningstid. Detta kommer genomföras genom att 

undersöka tre dimensioner av medarbetarskapet; kunskap och lärande, demokratiska processer 
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samt lärande, och tre förändringsrelaterade variabler; attityd till miljöarbete, delaktighet i 

miljöarbete och information kring miljöarbete.  

Frågeställningarna är som följer: 

 Finns det samband mellan medarbetarskap och medarbetares attityder, delaktighet och 

information till organisationsförändring? 

 Finns det skillnader för medarbetarskapet och förändringsfaktorerna beroende på kön, 

utbildningstid, ålder och anställningstid? 

Metod 

Deltagare 

Totalt skickades 338 enkäter ut, varav 183 besvarades, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 54,1%. Av dessa var ett antal enkäter ofullständigt besvarade, vilka togs bort 

från datamaterialet. De deltagare som påbörjat enkäten men valt att inte svara på samtliga 

frågor ansågs ha avslutat sitt deltagande i förtid. Dessa inkluderades därför inte i 

datamaterialet av etiska skäl då försöksdeltagare alltid har rätt att avsluta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2011). Ett mindre antal deltagare lämnade inte uppgifter för kön, ålder, 

utbildningstid samt anställningstid. Då dessa deltagare hade besvarat enkäten komplett i 

övrigt inkluderades de i datamaterialet med saknade värden (missing values). Detta lämnade 

ett deltagarantal på 161 och svarsfrekvens på 47,6% . Samtliga deltagare var 

tillsvidareanställda vid den kommunala förvaltningen. Undersökningsgruppen redovisas enligt 

Tabell 1-4 nedan.  

Tabell 1 

Kön  

 Kvinna Man Total Missing 

Antal 127 33 160 1 

Procent 78.9 20.5 99.4 0.6 

 

Tabell 2 

Ålder   

 <29 år 30-39 år  40-49 år  50-59 år  >60 år Total Missing 

Antal 8 32 52 52 15 159 2 

Procent 5.0 19.9 32.3 32.3 9.3 98.8 1.2 
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Tabell 3 

Utbildningstid 

 Kort utbildningstid*  Lång utbildningstid** Total Missing 

Antal 33 127 160 1 

Procent 20.5 78.9 99.4 0.6 

*högsta utbildning grundskola eller gymnasie **högsta utbildning högskola 

 

Tabell 4 

Anställningstid 

 <2 år 3-5 år  6-10 år  11-20 år  >21 år Total Missing 

Antal 25 22 48 48 17 160 1 

Procent 15.5 13.7 29.8 29.8 10.6 99.4 0.6 

 

Instrument 

För att kunna besvara frågeställningen konstruerades en webbaserad enkät (se bilaga 

1). Enkäten utformades för att kunna mäta utvalda dimensioner av medarbetarskap 

(medarbetarskapsvariabler) samt attityd till miljöarbetet, information om miljöarbetet samt 

delaktighet i miljöarbetet (förändringsvariabler). Enkäten innehöll 41 items, varav sex stycken 

items mätte demografisk data och resterande var uppdelat på sex dimensioner. Frågeansatsen 

var den samma genom hela enkäten med individuellt riktade påståenden. Om inte annat 

angavs kunde respondenterna ge svar på en 4-gradig skala av Likert-typ på samtliga items 

(instämmer inte alls = 0, instämmer i viss mån = 1, instämmer i stor utsträckning = 2, 

instämmer helt = 3). Enkäten inleddes med en presentation kring undersökningens syfte och 

beräknad tidsåtgång samt instruktioner för hur enkäten skulle besvaras. Sista item var en 

öppen fråga där respondenterna hade möjlighet att lämna sina kommentarer kring formuläret, 

miljöarbetet eller undersökningen. Svaren från sista item kodades inte för att inkluderas i den 

statistiska analysen utan användes som ett kvalitativt komplement för förvaltningens 

information.  

För att undersöka de delar av medarbetskapet som är relevant för studiens syfte valdes 

Work-Oriented Relationships and Knowledge-based Investigation Questionnaire (WORK-

IQ). Formuläret innehåller påståenden kring arbetsförhållanden som har relation till 

medarbetarskapet och består av 56 items uppdelat på åtta dimensioner. Samtliga items är 

påståenden av typen: Jag har kunskap som är till nytta för andra arbetskamrater i deras 

arbete. Dimensionerna är uppdelade i psykologiska förutsättningsdimensioner samt 

psykosociala interaktionsdimensioner. De psykologiska förutsättningsdimensionerna utgör 

tillsammans grunden i medarbetskapet (Bertlett & Arvidsson, 2009). 
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WORK-IQ valdes till denna studie på grund av operationaliseringen av 

medarbetarskapet överrensstämmer med den definition av medarbetskap som valts för 

undersökningen. Dimensionerna Kunskap och färdigheter, Lärande samt Demokratiska 

processer valdes ut på grund av teoretiska kopplingar mellan dem och tidigare nämna faktorer 

avgörande för organisationsförändring. Dimensionerna överensstämde dessutom till stor del 

med de frågor som organisationen ville ha svar på, och därmed beslutades det att använda 

delar av ett tidigare använt instrument.  

Kunskap och färdigheter 

(psykologisk 

förutsättningsdimension) 

 

Beskriver vad, hur och i vilket utsträckning medarbetare 

bidrar till en arbetsrelation. Kunskap definieras som 

erfarenhet och teoretisk insikt som krävs för att utföra det 

dagliga arbetet och färdighet definieras som förmåga att 

praktiskt omsätta erfarenhet och teoretisk kunskap i 

handling.  

Lärande  

(psykosocial 

interaktionsdimension) 

 

Medarbetares möjlighet att ifrågasätta arbetssätt, mål, 

resultat och beslutsgrunder för dessa. Lärande definieras som 

medarbetares vilja och förmåga och förutsättningar från 

organisationen för att ta till sig kunskap och vidareutveckla 

färdigheter.  

Demokratiska processer 

(psykosocial 

interaktionsdimension) 

 

Delaktighet, transparens och öppenhet i organisationen samt 

decentralisering av ansvar och befogenheter. Öppenhet 

definieras som medarbetares möjlighet att uttrycka sina 

åsikter. Transparens definieras som medarbetarnas insyn i 

processer och beslut som berör dem. Delaktighet definieras 

som medarbetares möjlighet att aktivt påverka processer och 

beslut. Decentralisering beskrivs som medarbetares 

möjlighet att fatta beslut baserat på ansvar och befogenheter. 

(Bertlett & Arvidsson, 2009) 

För att bedöma till vilken utsträckning deltagarna uppskattade sin delaktighet i 

miljöarbetet anpassades items tidigare använda av Jönsson (2002) samt Wanberg och Banas 

(2000). Exempel på item är: Jag bidrar till utvecklingen av miljöarbetet. För att bedöma 

deltagarnas uppfattning om information kring miljöarbetet anpassades items från Giangreco 

och Peccei (2005) samt Wanberg och Banas (2000). Exempel på item är: Jag vet var jag ska 

vända mig för att hitta information kring miljöarbetet. Items för att bedöma deltagarnas 
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attityder till miljöarbetet anpassades efter Giangreco och Peccei (2005). Exempel på item är: 

Jag tycker att miljöarbetet på min arbetsplats är viktigt.  

Fyra items för att bedöma förändringsrelaterad self-efficacy (Ashford, 1988; Wanberg 

& Banas, 2000) ingick i enkäten, men är inte inkluderade i resultatet. En icke-kontrollerbar 

intervention inträffade under tiden som deltagarna hade på sig att besvara enkäten. Ansvarig 

från Socialstyrelsen skickade ut ett förtydligande kring vad som menades med förändring i 

relation till items för förändringsrelaterad self-efficacy. I detta förtydligande ingick även 

information kring det kommande miljöledningssystemet och dess implementering. På grund 

av denna oförutsedda intervention och missförstånd från deltagare gällande items för 

förändringsrelaterad self-efficacy, togs denna dimension bort från analysen. 

Procedur 

Det första steget i undersökningen var att Miljöbrons representant presenterade 

projektplan med en initial frågeställning från förvaltningen. Detta följdes av möten 

tillsammans med representanter från Miljöbron, förvaltningen och Lunds Universitet. Under 

dessa möten arbetades syfte, frågeställning och metod fram. Det informerades om 

förvaltningens arbete och framförallt miljöarbetet och det kommande miljöledningssystemet. 

En pilotstudie genomfördes på 4 personer för att uppskatta tidsåtgång och finna 

förbättringsmöjligheter. En webbaserad enkät skapades med items för 

medarbetarskapsvariabler och förändringsvariabler för att sedan skickas till respondenterna 

via e-post. Items gällande kön, ålder, anställningstid, och avdelning inkluderades inte i 

förtestet. Inga ändringar gjordes och därmed gjordes inte heller fler förtest.  

I diskussion med förvaltningen togs beslutet att tillsvidareanställda medarbetare skulle 

erbjudas att delta i undersökningen. Enkäten utvecklas i samråd med förvaltningen varvid det 

gemensamt beslutades om vilka dimensioner och items som skulle ingå. Information kring 

undersökningen gavs på intranätet en dag innan enkäten skickades ut. Informationen gällde 

studiens syfte, deltagande, ansvariga och kontaktuppgifter. Därefter mailades enkäten ut till 

samtliga tillsvidareanställda medarbetare. Respondenterna fick två veckor på sig att besvara 

enkäten och en påminnelse skickades inom en vecka på mail till de som inte svarat. 

Statistisk analys 

Alla enkätsvar registrerades och analyserades i SPSS Statistics 20. Innan analys 

undersöktes datamaterialet i enlighet med rekommendationerna i Tabachnick och Fidell 

(2006). Reliabilitetsanalys genomfördes för att få ut värden för Cronbachs alpha för samtliga 

dimensioner (se Tabell 5). För dimensionen demokratiska processer visade ett item lägre 
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reliabilitet och togs därför bort från analysen. Skalor för dimensionerna räknades ut genom ett 

medelvärde för de items som tillhörde dimensionen.  

Tabell 5 

n, M, SD och Cronbachs alfa per dimension. 

Dimension N M SD Cronbachs α 

Kunskap och färdighet 160 2.24 .34 .60 

Demokratiska processer 161 1.84 .57 .73 

Lärande 161 2.06 .42 .57 

Delaktighet
a
 161 1.48 .64 .71  

Information
b
 161 1.36 .68 .81  

Attityd
c
 161 2.23 .64 .88  

Not. De tre första dimensionerna tillhör medarbetarskap. De tre sista är förändringsfaktorer. 

a
Delaktighet står för delaktighet i miljöarbete, 

b
Information står för information kring miljöarbete och 

c
Attityd står för attityd till miljöarbete 

För att operationalisera anställningstid användes antal år arbetade inom förvaltningen. 

Antal år arbetade inom kommunen användes inte då den visade sig mäta samma sak som antal 

år arbetade inom förvaltningen. Variabeln utbildningstid hade tre svarsalternativ; grundskola, 

gymnasie och högskola. Gruppen med grundskoleutbildade hade få deltagare och slogs ihop 

med gymnasieutbildade. Denna grupp döptes till kort utbildningstid. Följaktligen döptes 

gruppen med högskoleutbildade till lång utbildningstid. 

Samtliga variabler undersöktes innan analys för normalfördelning, homogenitet och 

outliers. Samtliga förutsättningar för analyserna möttes. Värden utanför medelvärdet och ± 3 

standardavvikelser ansågs vara univariata outliers och togs därmed bort från datamaterialet 

innan analys (Tabachnick och Fidell, 2006). En korrelationsanalys genomfördes för att 

undersöka samband mellan medarbetarskapsvariabler och förändringsvariabler. Sedan följde 

gruppjämförelser på medarbetarskapsvariabler och förändringsvariabler beroende på kön, 

ålder, anställningstid och utbildningstid med hjälp av t-test och variansanalys genom ANOVA.  

Resultat 

Samband mellan medarbetarskapsvariabler och förändringsvariabler 

Tabell 6 visar på statistiskt signifikanta korrelationer mellan majoriteten av 

medarbetarskapsvariablerna och förändringsvariablerna. De starkaste sambanden återfinns 

mellan förändringsvariabeln delaktighet och medarbetarskapsvariablerna kunskap och 

färdighet samt demokratiska processer. Korrelationen mellan lärande och information visade 

på ett svagt samband och var inte heller statistiskt signifikant. Se Tabell 6 för samtliga 

variablers korrelation.  
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Tabell 6 

Korrelationsmatris över undersökta dimensioner (Pearsons korrelationskoefficent). 

Dimensioner Kunskap 

och 

färdighet 

Demokratiska 

processer 

Lärande Delaktighet Information Attityd till 

miljöarbete 

Kunskap och 

färdighet 

---      

Demokratiska 

processer 

.479
*
 ---     

Lärande .455
*
 .410

*
 ---    

Delaktighet .318
*
 .361

*
 .176

*
 ---   

Information .198
*
 .228

*
 .086 .697

*
 ---  

Attityd till miljöarbete .256
*
 .240

*
 .261

*
 .530

*
 .470

*
 --- 

* p<.05 

Skillnader mellan medarbetarskapsvariabler och förändringsvariabler beroende på kön 

Oberoende t-test genomfördes för att jämföra nivåer av medarbetarskapsvariabler och 

förändringsvariabler för kvinnor respektive män. Statistiskt signifikanta skillnader mellan 

kvinnor (M = 2.11, SD = .41) och män (M = 1.87, SD = .42) kunde uppvisas för lärande: t 

(158) = 2.92, p < .05. Statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnor (M = 1.42, SD = .63) 

och män (M = 1.73, SD = .60) kunde uppvisas för delaktighet: t (158) = -2.50, p < .05. 

Statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnor (M = 1.31, SD = .66) och män (M = 1.58, SD 

= .68) kunde uppvisas för information: t (158) = -2.12, p < .05. På resterande dimensioner 

uppvisades inga statistiskt signifikanta skillnader: kunskap och färdighet: t (157) = .21, p = 

.83, demokratiska processer: t (158) = .47, p = .64, attityd: t (158) = .47, p = .64. För 

utförligare information kring n, M och SD, se bilaga 2. 

Skillnader mellan medarbetarskapsvariabler och förändringsvariabler beroende på 

utbildningstid 

Oberoende t-test genomfördes för att jämföra nivåer av medarbetarskapsvariabler och 

förändringsfaktorer för kort utbildningstid respektive lång utbildningstid. Statistiskt 

signifikanta skillnader mellan kort utbildningstid (M =1.70 , SD = .61) och lång utbildningstid 

(M = 1.43, SD = .63) kunde uppvisas för delaktighet: t (158) = 2.17, p < .05. Statistiskt 

signifikanta skillnader mellan kort utbildningstid (M =1.67 , SD = .58) och lång utbildningstid 

(M = 1.29, SD = .67) kunde uppvisas för information: t (158) = 3.05, p < .05. För resterande 

dimensioner kunde inga statistiskt signifikanta skillnader uppvisas: kunskap och färdighet: t 

(157) = -.37, p = .71, demokratiska processer: t (158) = .23, p = .82, lärande: t (158) = -
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1.84, p = .07, attityd: t (158) = .96, p = .34. För utförligare information kring n, M och SD, se 

bilaga 2. 

Skillnader mellan medarbetarskapsvariabler och förändringsvariabler beroende på ålder 

Envägs- mellangrupps-variansanalyser genomfördes för att undersöka skillnader på 

nivåer av medarbetarskapsvariabler och förändringsvariabler beroende av ålder. Deltagarna 

delades in i fem grupper: < 29år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år samt >60 år.  

Statistiskt signifikanta skillnader kunde uppvisas mellan åldersgrupperna för 

delaktighet: F (4, 154) = 4.89, p < .05. Post-hoc jämförelser med Scheffés test visade 

signifikant skillnad mellan medelvärde för den yngsta gruppen av deltagare; < 29 år (M = .78, 

SD = .47) och medelvärde för tre av de andra åldersgrupperna; 40-49 år (M = 1.58, SD = .62) 

50-59 år (M = 1.53 , SD = .59) samt >60 år (M = 1.82, SD = .62).  

Statistiskt signifikanta skillnader kunde även uppvisas för information: F (4, 154) = 

5.77, p < .05. Post-hoc jämförelser med Scheffés test visade signifikant skillnad mellan 

medelvärde för den äldsta gruppen; >60 år (M = 1.88, SD = 71) och medelvärde för två av de 

andra åldersgrupperna; <29 år (M = .84, SD = .52) samt 30-39 år (M = 1.12, SD = .59). 

För resterande dimensioner kunde inte statistiskt signifikanta skillnader uppvisas: 

kunskap och färdighet: F (4, 153) = 1.53, p = .20, demokratiska processer: F (4, 154) = 

1.12, p = .35, lärande: F (4, 154) = 2.13, p = .08, attityd: F (4, 154) = 1.19, p = .32. För 

utförligare information kring n, M och SD, se bilaga 2. 

Skillnader mellan medarbetarskapsvariabler och förändringsvariabler beroende på 

anställningstid 

Envägs- mellangrupps-variansanalyser genomfördes för att undersöka skillnader på 

nivåer av medarbetarskapsvariabler och förändringsvariabler beroende på anställningstid. 

Deltagarna delades in i fem grupper: < 2 år, 3-5 år, 6-10 år, 11-20 år samt >21 år. Inga 

statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna för anställningstid kunde uppvisas: 

kunskap och färdighet: F (4, 154) = .1.66, p = .16, demokratiska processer: F (4, 155) = 

1.43, p = .23, lärande: F (4, 155) = 2.00, p = .10, delaktighet: F (4, 155) = 1.14, p = .34, 

information: F (4, 155) = .86, p = .49, attityd: F (4, 155) = .35, p = .85. För utförligare 

information kring n, M och SD se bilaga 2. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka empiriska samband 

mellan medarbetarskap och faktorer viktiga vid organisationsförändring. Vidare var syftet att 

undersöka om medarbetarskap och faktorer viktiga vid organisationsförändring ser 
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annorlunda ut beroende på kön, utbildningstid, ålder och anställningstid. Tre dimensioner av 

medarbetarskap; kunskap och lärande, demokratiska processer samt lärande, och tre 

förändringsrelaterade variabler; attityd till miljöarbete, delaktighet i miljöarbete och 

information kring miljöarbete har undersökts. Baserat på tidigare forskning och teoribildning 

har teoretiska samband mellan medarbetarskap och organisationsförändring kunnat ses. 

Därmed fanns ett antagande kring empiriska samband mellan begreppen utifrån gemensamma 

beröringspunkter gällande delaktighet/demokrati/medbestämmande och 

information/kunskap/lärande. Medarbetarskapsvariabler och förändringsvariabler har därmed 

undersökts explorativt för eventuella samband och skillnader beroende på kön, utbildningstid, 

ålder och anställningstid. De viktigaste fynden var att ett empiriskt samband kunde ses mellan 

medarbetarskap och faktorer viktiga vid organisationsförändring samt att rapporterade nivåer 

av delaktighet och information skiljer sig beroende på kön, utbildningstid och ålder.  

Den explorativa korrelationsanalysen visade på statistiskt signifikanta korrelationer 

mellan medarbetarskapsdimensionerna och förändringsfaktorerna för samtliga variabler utom 

en. I likhet med samvariationen mellan medarbetarskap och kreativt arbetsklimat (Bertlett, 

2011) kan det även i denna undersökning ses både teoretiska och empiriska samband mellan 

medarbetarskap och organisationsförändring.  

Styrkorna i sambanden mellan medarbetarskap och förändringsfaktorerna är svaga till 

medelstarka. Medarbetarskapsvariablerna mäter generella uppfattningar och 

förändringsvariablerna mäter specifika uppfattningar om miljöarbetet, vilket skulle kunna 

förklara sambandens styrka. Det skulle kunna förmodas att sambanden möjligen skulle kunna 

vara starkare om både medarbetarskapsvariablerna och förändringsvariablerna båda var 

riktade mot att mäta generella uppfattningar.  

För lärande uppvisades svagare samband till samtliga av förändringsfaktorerna. Den 

enda korrelation som inte var signifikant var relationen mellan information och lärande. Även 

om detta är ett nollresultat kan det vara relevant att diskutera då det visar på att det generella 

lärande som deltagarna rapporterar inte har någon relation till information om miljöarbetet. 

Medelvärdet för lärande är relativt högt, medan information är relativt lågt. Detta skulle kunna 

ses som att medarbetarna har vilja och förmåga, både individuellt och organisatoriskt, att ta 

till sig kunskap och vidareutveckla färdigheter, men detta sker inte gällande miljöarbetet. En 

insats för att öka miljöspecifik information till skillnad från en generell informationsinsats 

skulle kunna ses som nödvändig. 

Statistiskt signifikanta skillnader kunde ses för variablerna information och delaktighet 

beroende på kön och utbildningstid, då män och medarbetare med kortare utbildningstid 
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rapporterade högre nivåer av delaktighet och information. Detta skulle kunna förklaras med 

fördelningen mellan grupperna. I den aktuella undersökningen är männen i minoritet till 

kvinnorna och de kort utbildningstid i minoritet till de lång utbildningstid. Även om de 

statistiska analyserna är robusta nog att klara av skillnader i gruppstorlek så skulle den ojämna 

fördelningen kunnat ha inverkat på deltagarnas svarstil.  

Medarbetarna i minoritetsgrupperna skulle kunna ha påverkats av stereotyphot (Passer 

& Smith, 2007). En ojämn fördelning på arbetsplatsen skulle kunna skapa känslan av 

utanförskap och en vilja att kompensera för sin situation. Detta skulle kunna vara en 

anledning till att minoritetsgrupperna mer aktivt söker, och därmed också rapporterar högre 

nivåer av, information och delaktighet i miljöarbetet. En annan möjlig förklaring till resultaten 

är att företagskulturen är mer tillåtande till minoritetsgrupperna vilket medför ökade 

möjligheter till delaktighet och information för dessa medarbetare.  

Skillnaderna beroende på kön och utbildningstid skulle även kunna bero på 

majoritetsgruppernas inverkan. Då majoritetsgrupperna rapporterar högre nivåer av 

delaktighet och information skulle det kunna förmodas att de även har större möjligheter till 

inverkan på arbetsplatsen. Genom sin inverkan skulle majoritetsgrupperna kunna sätta 

standarden för vilken nivå av delaktighet och information som är acceptabel. Detta skulle 

kunna medföra högre krav på delaktighet och information från majoritetsgrupperna, vilket 

skulle kunna förklara varför de rapporterar lägre upplevda nivåer för dessa variabler. 

Mellan män och kvinnor uppvisades även skillnader på medarbetarskapsvariabeln 

lärande, då kvinnor rapporterade högre nivåer av lärande i jämförelse med män. Möjliga 

förklaringar skulle även i detta fall kunna vara stereotyphot och/eller företagskultur. En 

stereotyp om hur män bör arbeta i den aktuella organisationen kan ha inverkat på männens 

svarstil och orsakat lägre rapporterade nivåer av lärande. En annan möjlighet kan vara 

organisationskulturen och hur öppen denna är för ifrågasättande från män i minoritet. 

Organisationskulturen skulle även kunna inverka på hur män upplever att de kan ta till sig ny 

kunskap och utveckla nya färdigheter. Dock bör det finnas en försiktighet i att tolka dessa 

resultat då dimensionen hade låga reliabilitetsvärden och behöver utvecklas ytterligare. 

Signifikanta skillnader uppvisades även för delaktighet och information beroende på 

ålder. Som jämförelse uppvisades inga signifikanta skillnader beroende på anställningstid, 

vilket gör resultatet svårtolkat. Då anställningstid inte inverkar på skillnader av information 

och delaktighet skulle en presumtiv förklaring finnas i organisationer eller dess kultur. En 

möjlig anledning skulle kunna vara informella maktstrukturer inom organisationen som 

inverkar på hur medarbetarna upplever sin delaktighet och tillgång till information. En annan 
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möjlig förklaring skulle kunna vara att längre tid i organisationen är mer avgörande för 

upplevd nivå av delaktighet och information, oavsett ålder. Möjliga anledningar till resultatet 

är svårt att uttala sig om och mer forskning inom fältet behövs för att kunna dra några 

slutsatser. Även i detta exempel skulle resultaten kunna förklaras med ojämn fördelning 

mellan grupperna. Den yngsta åldersgruppen bestod av ett mindre antal deltagare vilket kan 

ha inverkat på svaren. Om fördelningen mellan åldersgrupperna i resultatet speglar 

organisationen är medarbetare under 30 år i minoritet, vilket skulle kunna ge konsekvenser för 

hur dessa medarbetare uppfattar och rapporterar delaktighet och information. En annan 

möjlighet är att åldersfördelningen i resultatet inte speglar organisationen, vilket skulle kunna 

vara orsakat av mindre intresse för yngre medarbetare att delta i studien.  

I denna undersökning har det kunnat uppvisas signifikanta skillnader i nivåer av 

delaktighet och information för män och kvinnor, lång och kort utbildningstid samt mellan 

äldre och yngre medarbetare. Samtidigt har det inte funnits några statistiskt signifikanta 

skillnader på rapporterade nivåer av attityd beroende på grupptillhörighet. Dessa resultat går 

därmed emot tidigare forskning som beskriver hur delaktighet och information inverkar på 

medarbetares attityder till organisationsförändring (Giangreco & Peccei, 2005; Lines, 2004). 

Resultatet visar att äldre medarbetare rapporterar högre nivåer av information och 

delaktighet än yngre och samtidigt som grupperna inte uppvisar några skillnader på attityd. 

Detta skulle kunna förklaras på två sätt. En anledning skulle kunna vara att på grund av 

mindre möjligheter till delaktighet och information har yngre medarbetare sämre insyn i 

miljöarbetet. Detta skulle kunna leda till att yngre medarbetare får svårare att bilda en egen 

uppfattning av miljöarbetet och därmed avgöra huruvida de anser miljöarbetet vara positivt 

eller negativt. Då arbete med miljö generellt anses som en positiv företeelse 

(Naturvårdsverket, 2003) skulle det kunna vara anledningen till att även yngre medarbetare 

rapporterar positiva attityder till miljöarbetet. De äldre medarbetarnas positiva attityder skulle 

kunna rapporteras på grund av deras möjligheter till delaktighet och information, vilket är i 

linje med tidigare forskning (Giangreco & Peccei, 2005; Lines, 2004). En annan möjlig 

förklaring kan vara att yngre medarbetare generellt har mer positiva attityder till miljöarbete, 

åsikter som är skiljda från organisationskontexten. Detta resonemang stöds av resultatet att det 

inte fanns några skillnader beroende på anställningstid. Att yngre personer har mer positiva 

attityder till miljöarbete skulle kunna bero på bakgrundsvariabler, som exempelvis uppväxt 

och skolgång.  

Tidigare forskning har kunnat visa på att yngre medarbetare och medarbetare med 

längre utbildningstid har mer positiva attityder och uppvisar mindre motstånd till 
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organisationsförändring (Furnham, 1997, Jönsson, 2002). I denna undersökning rapporterar 

samtliga grupper liknande nivåer av attityd men skiljer sig angående delaktighet och 

information. Mindre motstånd och positiva attityder är även relaterat till hur medarbetare 

uppfattar de kommande konsekvenserna av förändringen (Ashford, 1988; Dent & Goldberg, 

1999). En möjlig förklaring till att samtliga grupper rapporterar positiva attityder till 

miljöarbete skulle kunna att samtliga grupper upplever konsekvenserna av miljöarbete som 

positiva och därmed inte stressande. 

En anledning till resultatet skulle kunna finnas i hur medarbetarna uppfattar 

delaktighet och information. Om ett antagande görs att yngre medarbetare anses vara vana vid 

ett snabbare informationsflöde och större möjlighet att inverka i sin vardag. På grund av detta 

ställer yngre medarbetare högre krav på vad som kan anses som acceptabla nivåer av 

delaktighet och information. Då yngre medarbetare har högre krav anser de delaktighet och 

information som otillräcklig och rapporterar lägre nivåer även om nivåerna de facto är de 

samma som för de äldre medarbetarna. 

Variablerna delaktighet och information har visat sig vara speciellt intressanta för 

denna studie. Förutom de gruppskillnader som diskuterats visade även korrelationsanalysen 

ett starkt statistiskt signifikant samband mellan delaktighet och information. Dessa resultat 

tillsammans väcker frågor kring samband och eventuell inverkan mellan dessa variabler. En 

möjlig förklaring skulle kunna vara att det krävs delaktighet för att få information, eller 

information för att kunna vara delaktig. Dock är det svårt att dra några slutsatser och det krävs 

ytterligare forskning inom området. 

Metoddiskussion 

Instrumentet som använts i denna undersökning är inte tidigare vetenskapligt testat 

och därmed finns det inte heller tidigare reliabilitets- och validitetsmått att tillgå. Tillsammans 

med detta faktum finns det även alltid en del punkter att ta i beaktande kring användande av 

enkätundersökningar som inkluderar självskattning. 

En fördel med att använda sig av en enkätundersökning är att det är både tids- och 

kostnadseffektivt, vilket är framförallt är fördelaktigt vid forskning i samarbetet med 

utomstående organisationer (Shaugnessy, Zeichmeister & Zeichmeister, 2009). Ett problem 

med internetenkät kan vara att möjligheten till kontroll kring forskningsmiljön samt i vilken 

ordning deltagarna besvarar frågorna är begränsad. Dock det svårt att uttala sig om ordningen 

på items kan ha haft en avgörande betydelse för resultatet.  

Items var utformade som påståenden, vilket skapar slutna frågor som kan framkalla 

less-than-prefered response från deltagare (Shaugnessy et al., 2009). En lösning på denna 
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begränsning var att deltagare hade möjlighet till kommentarer i slutet av enkäten. En möjlig 

förbättring skulle kunna vara att placera en öppen fråga i början av enkäten för att undvika 

priming av deltagare, det vill säga att formulering av items inverkar på deras svarstil. 

Operationaliseringen av delaktighet, information och attityder har haft konsekvenser för 

studiens validitet. Dock har inverkan varit olika för begreppsvaliditet och intern validitet. 

Samtliga items är anpassade från tidigare forskning kring organisationsförändring (Ashford, 

1988; Jönsson, 2002; Wanberg & Banas, 2000), vilket styrker begreppsvaliditet för att 

operationaliseringarna mäter faktorer för organisationsförändring. Ett identifierat hot mot 

denna begreppsvaliditet är att items riktats mot den aktuella organisationen och miljöarbete. 

Begreppsvaliditeten för generell organisationsförändring sjunker därmed. Samtidigt ökar 

studiens interna validitet, då målsättningen varit att studera inverkan faktorer för 

implementering av miljöledningssystem. Ett annat hot mot den ursprungliga 

begreppsvaliditeten är att majoriteten av items har översatts från engelska till svenska, vilket 

inverkar på begreppsvaliditet. Om materialet utformas för största möjliga förståelse från 

deltagarna ökar den interna validiteten. Därför anpassades items till den aktuella kontexten 

och översattes till svenska med korta och koncisa formuleringar (Shaugnessy et al., 2009). 

Dimensionerna för medarbetarskap har inte anpassats till undersökningen gällande 

formulering. Dock är de ursprungligen konstruerade för att ingå i ett annat formulär 

tillsammans med ytterligare fem dimensioner av medarbetarskap. Att ändra på formuläret kan 

ha en inverkan på begreppsvaliditet.  

Begreppsvalidiet kan ökas genom att begrepp har teoretiska samband (Shaugnessy et 

al., 2009). Den explorativa korrelationsanalysen visade på statistiskt signifikanta interna 

relationer mellan dimensionerna för medarbetarskap respektive förändringsvariabler. Detta 

stöder att de respektive dimensionerna mäter liknande begrepp. Därmed är det inte endast är 

teoretisk rimligt att anta att de är delar av större begrepp, utan resultatet visar även på ett 

empiriskt samband.  

För att undersöka dimensionernas reliabilitet har de testats för intern konsistens med 

hjälp av Cronbachs alpha. Acceptabla värden anses vara över 0,7, men detta reliabilitetsmått 

kan vara känsligt för förhållanden då en skala innehåller färre än 10 items (Pallant, 2010). 

Samtliga medarbetarskapsvariabler innehöll under 10 items, vilket även kan ha haft 

konsekvenser för reliabiliteten. Förändringsvariablerna hade samtliga acceptabla 

reliabilitetsmått trots att även dessa dimensioner innehöll under 10 items var. 

Reliabilitetsmåtten för medarbetarskapsvariablerna har samtliga varit tveksamma i 

denna studie. Demokratiska processer hade ett item som inverkade på reliabiliteten och togs 
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därför bort från dataanalysen. Resterande två dimensioner, lärande samt kunskap och 

färdighet, hade båda Cronbachs alpha under 0,7, vilket kan ifrågasätta reliabiliteten för denna 

del av enkäten. Tidigare studier har visat på högre reliabilitetsmått när dimensionerna använts 

i ursprungsformuläret (Giljam & Nilsson, 2011). Dessa resultat skulle kunna bero på att 

medarbetarskapsdimensionerna använts i en ny enkät och att detta inverkat på reliabiliteten. 

För kommande studier skulle dimensionerna undersökas med en test-retest design för att 

undersöka reliabiliteten ytterligare. Ytterligare testning behövs även generellt för att kunna få 

fram validitetsmått för dimensionerna. 

Denna undersökning är genomförd i samarbete med två organisationer och har sitt 

ursprung i frågeställningar som är av speciellt intresse för en av organisationerna. På grund av 

detta har det funnits fler intressenter för utformning av studien. Pragmatiska 

ställningstaganden har inte medfört några kompromisser gällande forskningsetik och studien 

är utformad och genomförd i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Även om ett antal missing values togs bort från analysen så hade undersökningen en 

tillfredställande svarsfrekvens. En förväntad svarsfrekvens för enkätundersökningar är ca 

30%, och ännu lite lägre för internetbaserade undersökningar (Shaugnessy et al., 2009). 

Svarsfrekvensen för denna undersökning var 47,5%, vilket kan ses som väldigt positivt för 

möjligheten att generalisera resultaten till den aktuella organisationen. Dock finns ett hot 

kring response rate bias (Shaugnessy et al., 2009), det vill säga att att medarbetare som inte är 

intresserade av medarbetarskap eller miljö väljer att inte delta i undersökningen. Detta kan 

framkalla snedvridna resultat och skulle kunna bidra till förklaringen av de generellt höga 

rapporterade nivåer på attityd till miljöarbete.  

Självskattning genom enkäter är den vanligaste metoden inom psykologisk forskning. 

En nackdel är att självskattning kan skapa reaktivitet när deltagare vet att deras åsikter 

kommer analyseras, vilket kan orsaka att svaren färgas av social önskvärdhet (Shaugnessy et 

al., 2009). Det finns risk för att svaren i denna undersökning är färgade av social önskvärdhet 

på grund av att resultatet kommer delas med deltagarnas arbetsgivare. Det finns även en risk 

för social önskvärdhet gällande attityder till miljöarbete. Positiva attityder till miljö skulle 

kunna anses som politiskt korrekt, vilket skulle kunna framkalla social önskvärdhet.  

Kontext är en faktor som bör tas i beaktning vid diskussion kring studiens utformning 

och resultat. Den sociala kontexten skulle kunna inverka på hur deltagare uppfattar enkäten 

och items på grund av deras bakgrund. Detta skulle i förlängningen kunna inverka på 

deltagarnas svarsstil och självskattning. Det skulle även kunna finnas en möjlighet att 
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organisationen behandlar olika medarbetare beroende på deras bakgrund, vilket också skulle 

kunna vara avgörande för resultaten. Den kulturella kontexten skulle kunna ha en inverkan på 

svaren på grund av tidsandan eller zeitgeist (Shaugnessy et al., 2009). Detta skulle kunna 

inverka på svaren beroende på hur deltagare rapporterar nivåer av medarbetarskap och 

miljöarbete mer eller mindre positivt på grund av begreppen ligger i tiden (Kilhammar, 2011; 

Naturvårdsverket, 2003). 

Användande av webbaserade enkäter innebär mindre insyn och möjlighet till inflytade 

över situationen i vilken deltagarna väljer att besvara enkäten, men samtidigt kan 

intervjuarbias undvikas (Shaugnessy et al., 2009). Det fanns ingen press från arbetsgivare att 

medarbetare skulle delta, utan endast en välvillig önskan om att medarbetarna skulle delta i 

den mån de hade möjlighet. Dock finns det en risk att deltagare blivit påverkade av kontexten, 

vilket kan ha inverkat på deras beslut att deltaga och/eller hur de valt att besvara enkäten. 

Variablernas inriktning mot miljöarbete skulle kunna ha en inverkan på deltagarnas 

svarsstil. Detta skulle även kunna förklaras med method bias, det vill säga att den valda 

metoden för studien inverkar på deltagarnas svar (Shadish, Cook & Campbell, 2001). 

Användande av miljöledningssystem är baserat både i lagstiftning, marknadsmässiga fördelar 

och politiskt korrekthet (Naturvårdsverket, 2003), vilket skapar en kontext som gynnar social 

önskvärdhet och response rate bias. Detta bör tas i beaktning vid tolkning av studiens resultat.   

Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning 

Möjligheten att generalisera resultatet av denna studie utanför den aktuella 

organisationen är begränsad. Som tidigare beskrivits är undersökningsinstrumentet utformat 

för denna studie och inte tidigare vetenskapligt testat. Detta gör det svårt att uttala sig om 

resultatens generella validitet och reliabilitet.  

Då denna studie var en explorativ sambandsstudie är det omöjligt att uttala sig om 

kausalitet mellan de undersökta variablerna. För att undersöka riktningar av samband och 

utveckla forskningen ytterligare behövs experimentella studier kring medarbetarskap och 

organisationsförändring. Andra variabler än de undersökta i denna studie skulle även kunna 

inkluderas i kommande studier för att undersöka eventuell medierande eller modererande 

inverkan från latenta variabler. 

Människors attityder är beroende av individens bedömning av situationen och sin 

förmåga att klara av de krav som ställs (Bandura, 1997). Denna förmåga, även kallad self-

efficacy, skulle möjligen kunna ha en inverkan på medarbetares attityder till miljöarbete. Det 

skulle kunna spekuleras hur denna relation ser ut gällande både generell och 

förändringsrelaterad self-efficacy. Vid planeringen av studien ingick mätningar av 
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förändringsrelaterad self-efficacy men på grund av en oförutsedd intervention inkluderades 

inte dessa mått i den statistiska analysen. För kommande studier skulle det vara intressant att 

undersöka self-efficacy i relation till miljöarbete. 

Anledningen till rapporterade skillnader mellan män och kvinnor respektive kort och 

lång utbildningstid har tidigare diskuterats. En möjlig förklaring skulle kunna vara upplevt 

stereotyphot från minoritetsgrupperna. Med en experimentell design skulle denna spekulation 

kunna undersökas. Ett eventuellt samband skulle kunna underlätta arbete med både 

medarbetarskap och organisationsförändring för organisationen med ojämn fördelning mellan 

kön och utbildningsbakgrunder. 

Slutsats och praktiska implikationer 

En empirisk relation mellan medarbetarskap och organisationsförändring har kunnat 

ses i denna undersökning. En slutsats är att delaktighet och information är kritiska faktorer 

inför organisationsförändring kring miljöarbete. Rapporterade nivåer av delaktighet och 

information skiljer sig åt beroende på kön, utbildningstid samt ålder. Resultatet ser 

annorlunda ut för attityd där samtliga grupper rapporterar liknande uppfattningar om 

miljöarbete. 

Tidigare forskning har identifierat behovet av att anpassa utbildning och 

kommunikation kring implementering av miljöledningssystem till medarbetare och 

organisation (Sammalisto & Brorson, 2006). Genom att kombinera detta behov med kunskap 

kring medarbetares uppfattningar av information, delaktighet och medarbetarskap, kan behov 

av utbildning och kommunikation identifieras och anpassas till den kontext i vilken 

miljöledningssystemet kommer införas.  

För att grunda för en framgångsrik implementering av miljöledningssystem är det 

viktigt att ta tillvara på positiva attityder till organisationsförändring och tillgodose 

information och delaktighet speciellt till vissa grupper. För att kunna göra detta bör acceptabla 

nivåer av delaktighet och information kartläggas för att undvika olika tolkningar av begreppen 

från olika åldersgrupper. För arbetsplatser med ojämn fördelning mellan exempelvis kvinnor 

och män, är det viktigt att se till att samtliga medarbetare ges möjlighet till tillfredställande 

delaktighet och information.  

Miljöarbete och organisationsförändring är och kommer mycket troligtvis fortsätta att 

vara centralt för framtidens organisationer. I takt med samhällets utveckling kommer även 

tillgången till information öka, och därmed kraven på vad som anses som acceptabel 

kommunikation och information. Den ökade individualiseringen kommer att kräva större 

fokus på medarbetare och medarbetarskap, vilket blir en utmaning för arbetsgivare i 
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framtiden. För att kunna möta alla dessa utmaningar krävs uppdaterat perspektiv från 

organisationer och arbetsgivare, som bör se till den enskilde medarbetaren och dennes roll i 

organisationen. Vägen till framgångsrikt miljöarbete börjar med ökad kunskap kring 

medarbetare och deras uppfattningar.  
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Bilaga 1.  

Denna enkät belyser medarbetskapet och miljöarbetet på Socialförvaltningen vid 

Helsingborgs Stad. Enkäten beräknas ta 10 minuter att fylla i och börjar med allmän 

information om dig som deltagare. Resultatet kommer användas i det kommande miljöarbetet 

vid Socialförvaltningen och även utmynna i en magisteruppsats vid Lunds Universitet. Vi 

tackar på förhand för din medverkan! 

1. Kön 

□ Kvinna  □ Man 

 

2. Ålder  

 __________ år 

 

3. Högsta utbildningsnivå 

□ Grundskola □ Gymnasie □ Högskola 

 

4. Antal år inom Socialförvaltningen Helsingborgs Stad  

__________ år 

 

5. Antal år inom Helsingborgs Stad  

__________ år 

 

6. Avdelning på Socialförvaltningen 

□ Stab  □ Administrativa enheten  □ Förebyggande  □ Ungdom och familj  □ Barn och familj  □ Vuxen 

Annan: __________ 

 

Följande del av enkäten innehåller påståenden om arbetsförhållanden som har att göra med 

medarbetarskapet. Du skall ta ställning till hur dessa påståenden stämmer in på din 

arbetsplats. Ditt svar anger du med hjälp av en 4-gradig skala där varje grad har en given 

innebörd som finns beskriven i anslutning till påståendet. Svara genom att sätta ett kryss vid 

det svarsalternativ som du väljer. När du svarar ska du tänka på din arbetssituation och 

relationerna du har gentemot dina arbetsuppgifter, arbetskamrater, arbetsgivare, och företaget 

i sin helhet. Vänligen kontrollera att du besvarar samtliga påståenden. Dröj inte för länge med 

att besvara frågorna utan välj det alternativ som spontant känns mest rätt. 

 

7. Jag har kunskap som är till nytta för andra arbetskamrater i deras arbete. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

8. Jag har befogenhet att ta nödvändiga beslut som berör mitt ansvarsområde. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

9. Jag uppmuntrar andra att komma fram med sina idéer. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

10. Jag har den kunskap som krävs för att sköta alla delar av mitt arbete. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

11. Jag vill ständigt bli bättre på det jag gör i mitt arbete. 
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□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

12. Jag har ofta möjlighet att påverka beslut som berör min arbetssituation. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

13. Jag har ofta förslag och idéer hur mitt arbete (uppgifter, metoder, processer etc.) 

kan vidareutvecklas och förbättras. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

14. Mina kvalifikationer är i nivå med de krav som ställs i mitt arbete. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

15. Jag accepterar ofta de beslut som berör mitt arbete. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

16. Jag ifrågasätter företagets mål när jag anser att de kan förbättras. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

17. När jag får möjlighet engagerar jag mig ofta i arbetsgrupper eller dylikt som 

berör min arbetsplats (t.ex. skyddskommitté, facket, trivselgrupp, frivilliga 

projektgrupper etc.). 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

18. Jag går alltid in för att göra bra prestationer. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

19. Jag har ofta samma uppfattning som min chef hur jag ska utföra mitt arbete. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

20. Jag lär mig ofta nya saker genom mitt arbete. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

21. Jag ifrågasätter arbetsmetoder på företaget som jag anser kan förbättras. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

22. Jag känner mig motiverad och engagerad i mitt arbete. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

23. Jag kan oftast själv lösa de problem som uppstår i mitt arbete. 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

Nedan följer påståenden som berör miljöarbetet och det kommande miljöledningssystemet vid 

Socialförvaltningen. Du skall ta ställning till hur dessa påståenden stämmer in på din 

arbetsplats. Ditt svar anger du med hjälp av en 4-gradig skala där varje grad har en given 

innebörd som finns beskriven i anslutning till påståendet. Svara genom att sätta ett kryss vid 

det svarsalternativ som du väljer. När du svarar ska du tänka på miljöarbetet och relationen 

detta har till din arbetssituation , dina arbetsuppgifter, arbetskamrater, arbetsgivare, och 
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företaget i sin helhet. Vänligen kontrollera att du besvarar samtliga påståenden. Dröj inte för 

länge med att besvara frågorna utan välj det alternativ som spontant känns mest rätt. 

 

24. Jag har möjlighet att ställa frågor kring miljöarbetet 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

25. Jag tror att jag kommer klara av de krav som ställs på mig genom förändringen  

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

26. Jag förstår varför vi ska arbeta med miljöfrågor på Socialförvaltningen  

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

27. Jag tycker det är viktigt med miljöfrågor 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

28. Jag vet var jag ska vända mig för att hitta information kring miljöarbetet 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

29. Jag har anledning att tro att jag kan prestera i min arbetssituation efter 

förändringen  

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

30. Miljöarbetet är fördelaktigt för miljön 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

31. Jag uttrycker mina åsikter kring miljöarbetet 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

32. Miljöarbetet är fördelaktigt för Socialförvaltningen 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

33. Jag vill bidra till utvecklingen av miljöarbetet 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

34. Även om jag skulle behöva utbildning så tror jag att jag kan prestera bra efter 

förändringen  

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

35. Jag tycker att miljöarbetet på min arbetsplats är viktigt 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

36. Jag vet vad som förväntas av mig i miljöarbetet 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

37. Jag bidrar till utvecklingen av miljöarbetet 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

38. Jag får tillräcklig information kring stadens och förvaltningens miljömål 
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□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

39. Jag är säker på att jag kan hantera vad som helst som händer oavsett 

förändringen  

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

40. Jag har möjlighet att uttrycka mina åsikter kring miljöarbetet 

□ Instämmer inte alls  □ Instämmer i viss mån  □ Instämmer i stor utsträckning  □ Instämmer helt 

 

Om du har några kommentarer kring medarbetskap, miljöarbete, undersökningen eller denna 

enkät så får du gärna lämna dem här: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Tabell 7 

n, M och SD för dimensioner beroende på kön. 

Dimension  N M SD 

Kunskap och färdighet Kvinnor 126 2.24 .33 

 Män 33 2.23 .37 

Demokratiska processer Kvinnor 127 1.85 .56 

 Män 33 1.8 .58 

Lärande Kvinnor 127 2.11 .41 

 Män 33 1.87 .42  

Delaktighet  Kvinnor 127 1.42 .63  

 Män 33 1.73 .60  

Information Kvinnor 127 1.31 .66  

 Män 33 1.58 .68  

Attityd  Kvinnor 127 2.23 .64  

 Män 33 2.29 .62  

 

Tabell 8 

n, M och SD för dimensioner beroende på utbildningstid. 

Dimension  n M SD 

Kunskap och färdighet Kort utbildningstid 33 2.23 .28 

 Lång utbildningstid 126 2.24 .36 

Demokratiska processer Kort utbildningstid 33 1.86 .52 

 Lång utbildningstid 127 1.83 .57 

Lärande Kort utbildningstid 33 1.94 .42 

 Lång utbildningstid 127 2.09 .41  

Delaktighet  Kort utbildningstid 33 1.70 .61  

 Lång utbildningstid 127 1.43 .63  

Information Kort utbildningstid 33 1.67 .58  

 Lång utbildningstid 127 1.29 .67  

Attityd  Kort utbildningstid 33 2.33 .57  

 Lång utbildningstid 127 2.21 .65  
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Tabell 9 

n, M och SD för dimensioner beroende på ålder. 

Dimension  n M SD 

Kunskap och färdighet < 29 år 8 2.05 .31 

 30-39 år 31 2.15 .37 

 40-49 år 52 2.24 .29 

 50-59 år 52 2.28 .37 

 > 60 år 15 2.31 .35 

Demokratiska processer < 29 år 8 1.72 .36 

 30-39 år 32 1.69 .61 

 40-49 år 52 1.88 .49 

 50-59 år 52 1.91 .54 

 > 60 år 15 1.95 .74 

Lärande < 29 år 8 1.83 .41 

 30-39 år 32 2.10 .40  

 40-49 år 52 2.16 .35  

 50-59 år 52 1.97 .44  

 > 60 år 15 2.05 .56  

Delaktighet  < 29 år 8 .78 .47  

 30-39 år 32 1.30 .62  

 40-49 år 52 1.58 .62  

 50-59 år 52 1.53 .59  

 > 60 år 15 1.82 .62  

Information < 29 år 8 .84 .52  

 30-39 år 32 1.12 .59  

 40-49 år 52 1.50 .65  

 50-59 år 52 1.31 .64  

 > 60 år 15 1.88 .71  

Attityd  < 29 år 8 1.98 .84  

 30-39 år 32 2.08 .69  

 40-49 år 52 2.30 .57  

 50-59 år 52 2.25 .63  

 > 60 år 15 2.39 .59  
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Tabell 10 

n, M och SD för dimensioner beroende på ålder. 

Dimension  N M SD 

Kunskap och färdighet < 2 år 24 2.14 .29 

 3-5 år 22 2.18 .37 

 6-10 år 48 2.21 .34 

 11-20 år 48 2.28 .34 

 > 21 år 17 2.39 .35 

Demokratiska processer < 2 år 25 1.64 .52 

 3-5 år 22 1.93 .48 

 6-10 år 48 1.80 .56 

 11-20 år 48 1.92 .54 

 > 21 år 17 1.94 .70 

Lärande < 2 år 25 2.00 .40 

 3-5 år 22 2.25 .42  

 6-10 år 48 1.97 .43  

 11-20 år 48 2.10 .40  

 > 21 år 17 2.01 .42  

Delaktighet  < 2 år 25 1.31 .67  

 3-5 år 22 1.36 .63  

 6-10 år 48 1.55 .62  

 11-20 år 48 1.51 .64  

 > 21 år 17 1.66 .61  

Information < 2 år 25 1.14 .63  

 3-5 år 22 1.39 .71  

 6-10 år 48 1.41 .59  

 11-20 år 48 1.41 .69  

 > 21 år 17 1.44 .83  

Attityd  < 2 år 25 2.34 .73  

 3-5 år 22 2.15 .62  

 6-10 år 48 2.20 .61  

 11-20 år 48 2.26 .57  

 > 21 år 17 2.26 .77  

 

 

 

 


