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psykologifabriken

”vi gör psykologisk 
forskning tillgänglig, 

lättförståelig och 
användbar”



psykologifabriken



agenda

hållbart ledarskap?

introduktion till beteendeperspektivet

”varför människor gör som de gör”



christian walénagenda

ledarskap + hållbarhet =
hållbart ledarskap



”sustainability”

"implementing sustainability strategies, firms can integrate long-run profitability with 
their efforts to protect the ecosystem, providing them with opportunities to achieve the 
traditional competitive advantages of & cost leadership and market differentiation via 
environmental responsibility" Stead & stead, 1995

”...the reconciliation of environmental, social equity
 and economic demands” wsosd, 2005

”sustainable leadership depends on depth, lenght,
breadth, justice, diversity, resourcefulness and conservation”

Hargeaves & Fink, 2006



ledarskap

”a process of social influence in which 
one person can enlist the aid and support of 

others in the accomplishment of a common task”
chemers, 1997 

”Leadership is an interaction between two or more members 
of a group that often involves a structuring or restructuring
 of the situation and the perceptions and expectations of members” 
Bass, 1990

”The outstanding leadership is a combination of self-mastery and social intelligence”
                    Goleman, 2008

”Leadership is a process whereby one individual influences other group members toward the attainment of defined group or 
organizational goals” yukl, 1998



en utmaning

vad betyder egentligen hållbart ledarskap
för mig/oss?

MIN VISION



inlärningspsykologi

110 år av män med skägg, flugor & höga pannor



beteendeperspektivet

Skicka upp 
satelliter Fastställa 

fynd via 
analys på 
jorden

Landa på 
månen

Bygga en 
rymdfärja

Utforska rymden!

Författa meddelande till 
eventuella främmande 
varelser

VISION

MAL

.........................................................................................................

..........................................................



beteendeperspektivet

Testflyga en 
prototyp

Utbilda 
astronauter

Bygga en rymdfärja
MAL

BETEENDEN

.........................................................................................................

.........................................................

.

Koppla av och läsa en 
god bok ibland, för att 
få nya tankar

Se till att äta 
ordentligt 
medan man 
jobbar

Göra 
beräkningar



hållbart ledarskap

MAL
.

VISION

BETEENDEN

Vad vi vill uppnå: hållbart ledarskap/en hållbar organisation

Vad som talar om för oss att vi rör oss dit: ?

Vilka är de mest centrala nyckelbeteendena som 
leder oss mot målet: ?



bra! då var allt klart, eller?



beteendeförändring

Beteendeförändring – Alla ledares största 
utmaning!



beteendeförändring



beteendets abc

b
beteendet

det vi säger/gör
eller tänker

A
trigger/

antecendent

c
konsekvens

på kort
och

lång sikt



beteendets abc

b
trycker på ”a”

A
en goomba
närmar sig

c
kort: fienden tas 

ur spel
Lång: utvecklar 

färdighet/taskigt 
socialt liv



beteendets abc

b
säger: 

”det där är
väldigt intressant
vi bokar ett möte 
och pratar mer!”

A
medarbetare 
beskriver en 

idé

c
kort: 

medarbetaren 
känns sig sedd 

och glad
Lång: möjlighet 

att utveckla 
verksamheten



beteendets abc

b
säger: 

”Du, det där kan
vi ta sedan, just

nu är det lite annat
att ta tag i”

A
har mycket 
att göra, en 
medarbetare 
beskriver en 

idé

c
kort: 

medarbetaren 
upplever det 

lönlöst med idéer
Lång: minskat 

inflöde av idéer 
verksamheten



beteendets abc

vilka konsekvenser kan du som ledare
arbeta med i vardagen, för att 

uppmuntra/förstärka initiativ som
leder till hållbarhet?



beteendets abc

b cA

I ORGANISATIONER

80% 20%

20% 80%



beteendets abc

vilka konsekvenser kan din verksamhet/
organisation använda sig av för att 

beteenden som syftar till hållbar
utveckling lyfts fram och uppmuntras?



men blir det rätt?

våga mäta!

ställ upp konkreta kriterier för
hållbara resultat av 

ledarskapet – följ dem som en kpi!



take home message

vad som är ”hållbart ledarskap” är olika men
visionen/värderingen är grundbulten

ett beteendeperspektiv gör det vaga konkret

människors beteende styrs av de konsekvenser 
de möter (kärnan i all beteendeförändring)

våga mäta!



tack för mig!

besök gärna psykologifabriken.se 
och klicka på ”bloggar” för intressant 

psykologisk forskning
på ett lättillgängligt vis!


