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ABSTRAKT 
 
Titel: Ledarskapets Påverkan av Attityder till Hållbar Utveckling  
 
Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi (15 poäng)   
 
Författare: Lars Dahlgren & Jacob Linusson  
 
Handledare: Per-Arne Wikström 
 
Datum: 2008-01-15 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledningen i ett företag försöker påverka 
de anställdas attityder till hållbar utveckling. Vi har avgränsat studien till att innefatta de 
attityder som är en del av företagens organisationskultur. 
 
Metod: Vi delar den hermeneutiska synen på vetenskap då vi anser att kunskapen föds hos 
den som söker att erhålla den. Uppsatsen är baserad på en kvalitativ ansats och formen för att 
insamla empiriskt data utgörs av personliga intervjuer.  
 
Resultat och slutsats: Alla utom ett företag i vår studie ansåg att det i någon utsträckning går 
att påverka de anställdas attityder till hållbar utveckling. Företagen använder sig av samma 
metoder för att påverka attityder och beteende. Beteenden påverkar attityder, att därför i vissa 
situationer låta beteenden förändra attityder kan för företag vara en effektiv väg att 
åstadkomma attitydförändring.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning är att undersöka vilka 
eventuella problem som uppstår i och med begreppet hållbar utveckling. 
 
Uppsatsens bidrag: Det vi anser vara unikt med denna studie är den tvärvetenskapliga 
blandningen av socialpsykologi och kritisk managementlitteratur. Dessutom har vi utifrån ett 
ledarskapsperspektiv behandlat kopplingen mellan beteenden och attityder hos de anställda.  
 
Nyckelord: Hållbar utveckling, ledarskap, attityder, organisationskultur  
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ABSTRACT 
 
Title: The Influencing of Attitudes towards Sustainable Development from a Management            
          Point of View   
 
Level: Final thesis for a magister degree in Business Administration (15 points)   
 
Author: Lars Dahlgren& Jacob Linusson  
 
Supervisor: Per-Arne Wikström 
 
Date: 2008-01-15 
 
Aim: The aim of the thesis is to examine how the management in a company tries to influence 
the employee attitude towards sustainable development. We have chosen to include attitudes 
that are a part of the company’s organisational culture.  
 
Method: We share the hermeneutic scientific view as we believe that knowledge is born 
within the person that seeks it. The empirical study in the thesis was conducted using a 
qualitative method. The empirical material was gathered by conducting personal interviews. 
 
Results and discussion: All but one company in our study believed, to some extent, that 
attitudes towards sustainable development are manageable. They are using the same methods 
to influence both attitudes and behaviour. Because of the fact that behaviour influence 
attitudes, changing behaviour might be an effective way of affecting attitudes.      
 
Contribution of the thesis: The interdisciplinary combination of social psychology and 
management literature contributes to the uniqueness of this study. Furthermore, we have, from 
a management perspective, taken the connection between employee behaviour and attitudes 
into consideration. 
 
Keywords: Sustainable development, leadership, attitudes, organisational culture 
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Sammanfattning 
 
Klimatfrågan är en fråga som vi engagerar oss i och en av författarna till denna studie har 
tidigare skrivit en uppsats i ämnet, då om företagens hållbarhetsredovisningar. Då vi båda 
även har ett stort intresse för ledarskapsfrågor, ett intresse som har utvecklats under fyra år av 
företagsekonomiska studier, tyckte vi att det skulle vara intressant att kombinera de båda 
ämnena, ledarskap och hållbar utveckling. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 
ledningen i ett företag försöker påverka de anställdas attityder till hållbar utveckling. Vi har 
avgränsat studien till att innefatta de attityder som är en del av företagens organisationskultur. 
En kort resumé av de frågeställningar vi söker besvara är; hur arbetar företagen i vår 
undersökning med att påverka beteenden och attityder till hållbar utveckling hos sina 
anställda och hur kan detta arbete effektiviseras?  
 
Vi delar den hermeneutiska synen på vetenskap då vi anser att kunskapen föds hos den som 
söker den. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger på en kvalitativ ansats och vi samlade in 
empiriskt data genom personliga intervjuer.  
 
Den teori som presenteras i studien består av socialpsykologiska teorier och 
managementlitteratur. Dessa teser berör främst organisationskultur, attityder, beteende och 
kommunikation. En stor del av denna managementlitteratur är skriven utifrån ett kritiskt 
förhållningssätt. 
 
Uppsatsens empiriavsnitt utgörs av fem telefonintervjuer med personer i ledande befattning på 
företagen; Trelleborg AB, NCC, AB Volvo, Huddig AB och SKF. För att göra studien så 
trovärdig som möjligt har vi valt att presentera intervjuerna i sin helhet som bilaga sist i 
uppsatsen, i det närmaste i oredigerad form. I studiens empiriavsnitt har vi sammanfattat det 
vi upplever vara det mest centrala som framkommit under respektive intervju. 
 
I analysen av uppsatsens teori och empiriavsnitt kunde det konstateras att företagen var 
övertygade om att attityderna hos de anställda går att påverka. Samtliga företag i vår 
undersökning använder sig av intern information och kommunikation som sprids via olika 
kommunikationskanaler för att påverka sina anställdas attityder till hållbar utveckling. Samma 
kanaler används för att påverka beteenden så att dessa stämmer överens med mål för hållbar 
utveckling. Det visade sig att inget av företagen utvecklat ett finansiellt belöningssystem som 
premierar insatser för hållbar utveckling och som riktar sig till alla anställda inom 
organisationen. 
 
Vi menar att företagen bara utgör en pusselbit i formandet av attityder och att de kan ha en 
större möjlighet att lyckas med detta påverkansarbete om de fokuserar mer kraft på att 
påverka beteenden. Vi menar dock att det är viktigt att skapa en balans mellan att försöka 
påverka både beteenden och attityder. Dessutom är vi av uppfattningen att företagens 
utvecklande av finansiella belöningssystem är viktigt då hållbar utveckling annars riskerar att 
uppfattas som ett luftslott eller en papperstiger.  
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Summary 
 
We are committed to the issue of climate change, and one of the authors of this study has also 
written a thesis on the subject of Sustainability Reporting. We also share an interest in 
management and leadership, this interest has developed during four years of business studies. 
Therefore we felt that it would be interesting to combine the two subjects of management and 
sustainable development. The aim of the thesis is to examine how the management in a 
company try to influence the employee attitude towards sustainable development 
 
This study discusses attitudes that are a part of the organisational culture. In short, we 
elaborate on how companies in our study try to influence employee behaviour and attitudes 
regarding sustainable development and how this effort may be carried out more effectively. 
 
We share the hermeneutic scientific view as we believe that knowledge is created by the 
person who seeks to obtain it. The thesis is conducted using a qualitative approach and the 
empirical data was collected by conducting personal interviews. 
 
The thesis contains theories of social psychology and management literature. These theories 
mainly focus on organisational culture, attitudes, behaviour and communication. A big 
proportion of the management literature used in the thesis is written from a critical point of 
view.      
 
The empirical chapter consists of five telephone interviews with individuals in various 
management positions at the following companies: Trelleborg AB, NCC, AB Volvo, Huddig 
AB and SKF. In the empirical chapter we have concluded what we believe to be the most 
important information that came to light during the interviews. To enhance the credibility of 
the study we chose to present the interviews in an unedited form as an appendix in the end of 
the thesis.   
 
When analysing the material we concluded that the companies in our study were convinced 
that they are able to influence employee attitudes. All of these companies are using internal 
information and communication that is spread through various channels in order to influence 
attitudes towards sustainable development. The very same channels are used to influence 
employee behaviour so that it is compatible to the goals for sustainable development. Our 
study shows that none of the companies have developed any financial remuneration systems 
that reward achievements in the area of sustainable development, a system that affects all 
employees.   
 
Our impression is that the companies only constitute one part of the shaping of attitudes and 
that they might be more successful if they focus more on influencing behaviour. Although, we 
believe that it is important to influence both attitudes and behaviour. Furthermore we are 
under the impression that financial remuneration systems are important in order to prevent the 
deterioration of sustainable development and its meaning to society.   
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1. Inledning  
 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till uppkomsten av denna uppsats, studiens 
syfte, frågeställningar, avgränsning och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
Människan påverkar sin omgivning, idag kanske mer än någonsin i och med det globala 
samhällets utbredning. Detta torde de allra flesta av jordens invånare vara överens om. 
Åsikterna går däremot isär hur vi bäst ska utnyttja jordens resurser och på vilket sätt vi skall 
kunna motarbeta fattigdom, miljöförstöring, svält och den mänskliga misär som förekommer i 
stora delar av världen. Hur de som redan har en hög levnadsstandard skall kunna utveckla och 
förvalta den är också en central fråga. 
 
Alla är de sammantvinnade och påverkar varandra, de sociala, ekonomiska och miljömässiga 
aspekterna av vår livsstil. Företagen har en viktig roll i denna strävan efter att nuvarande och 
kommande generationer skall kunna åtnjuta dessa tre ovan nämnda element. Företagen 
influerar exempelvis ekonomiska förhållanden genom att erbjuda avkastning i form utav 
aktieobligationer, påverkar sociala förhållanden genom att efterfråga arbetskraft och inverkar 
på miljön vid tillverkning av produkter. Det har företagen insett och många vill därför ta sitt 
ansvar genom att arbeta för en hållbar utveckling. Företagen, anser vi, har därför mångt och 
mycket en hjälpa - eller stjälpa -roll i samhällen över hela världen.  
 
Klimatfrågan är speciellt het i Sverige, mycket på grund av den förre amerikanska 
presidentkandidaten Al Gore’s film En Obekväm Sanning som tar sikte på att förklara hur 
människan, genom att bidra till ett massivt koldioxidutsläpp som ökar temperaturen på jorden, 
håller på att ödelägga sin planet. Detta är en fråga som vi engagerar oss i, en av författarna till 
denna studie har också tidigare skrivit en uppsats i ämnet, då om företagens 
hållbarhetsredovisningar. Denna miljöfråga är föremål för stor massmedial bevakning, likaså 
övervakas företagens tillverkning av produkter både av dem själva och av media för att 
säkerställa att barnarbete inte förekommer i deras fabriker eller att de anställda jobbar under 
oskäliga arbetsförhållanden. Vidare kan också nämnas att arbetslösheten och 
egenföretagandet i Sverige var några av hjärtefrågorna i det senaste riksdagsvalet. Frågor som 
företagen naturligtvis är intressenter av och vill ha möjlighet att påverka. 
Då vi båda även har ett stort intresse för ledarskapsfrågor, ett intresse som har utvecklats 
under fyra år av företagsekonomiska studier, tyckte vi att det skulle vara intressant att 
kombinera dessa båda ämnen, ledarskap och hållbar utveckling. Vi tog därför kontakt med 
Per-Arne Wikström som är medlem i ett internationellt forskarlag som inriktar sig på hållbar 
utveckling. Vi presenterade vår idé om att undersöka hur man som ledare kan påverka de 
anställdas attityder till hållbar utveckling och därmed började arbetet med denna uppsats.   
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledningen i ett företag försöker påverka de 
anställdas attityder till hållbar utveckling.  

1.4 Frågeställningar  
De frågor som vi söker att besvara är: Hur arbetar ledningen med att förändra sina anställdas 
attityder och beteenden vad gäller hållbar utveckling? Tror ledningen att de kan förändra de 
anställdas attityder till hållbar utveckling? Hur kan företagen effektivisera sitt arbete med att 
förändra sina anställdas attityder till hållbar utveckling? 

1.5 Disposition  
Kapitel 1  
Inledning 
I detta kapitel presenterar vi bakgrund, frågeställningar och syfte med uppsatsen.  
 
Kapitel 2 
Metod 
Här presenteras vår syn på vetenskap och våra metodval, samt hur vi skall samla in data och 
hur undersökningen i studien har genomförts. Vi presenterar även vetenskapssyn utifrån 
begrepp som; postmodernism, positivism, hermeneutik. Vidare utvecklar vi begreppen 
kvalitativ och kvantitativ ansats samt arbetsmetoderna abduktiv, induktiv och deduktiv. 
 
Kapitel 3 
Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier ur management och socialpsykologisk litteratur. 
De centrala begreppen är hållbar utveckling, organisationskultur, attityder och 
kommunikation.  
 
Kapitel 4 
Empiriska undersökningen 
I detta kapitel redovisas det vi ansåg vara det mest relevanta som framkom från intervjuerna 
vi genomförde med NCC, Trelleborg AB, AB Volvo, SKF och Huddig AB. 
 
Kapitel 5 
Analys 
I detta kapitel analyserar vi resultaten av intervjuerna utifrån de teorier vi presenterat i 
studien. Analysen är uppdelad i tre avsnitt, attityder, beteenden och övriga frågor. 
 
Kapitel 6 
Övergripande slutsummering 
Här förs en diskussion utifrån det som framkom i studiens analys. Vi besvarar även studiens 
syfte och frågeställningar. I detta avsnitt ger vi också förslag till vidare forskning i ämnet samt 
redogör för studiens kunskapsbidrag. 
 
Kapitel 7 
Källförteckning 
Här finns en preciserad förteckning över de skriftliga och muntliga källor vi använt oss av i 
arbetet. En figurförteckning presenteras sist i detta avsnitt. 
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Kapitel 8 
Bilagor 
I detta kapitel redovisas de intervjufrågor vi använt oss av för att genomföra intervjuerna, 
både på svenska och engelska. De definitioner som skickades ut till intervjuobjekten i 
samband med intervjuerna återfinns i detta avsnitt. Här redovisas dessutom intervjuerna i sin 
helhet. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenterar vi några metoder för samhällsvetenskapliga studier samt de val 
som har gjorts bland dessa. Vi presenterar också tre inriktningar vad gäller synen på 
vetenskap. Dessa synsätt går under benämningarna positivism, postmodernism och 
hermeneutik. Vi inleder detta kapitel med att redogöra för hur vi planerade och genomförde 
studien.  

 
 

2.1 Den empiriska undersökningen 
För att samla ihop det empiriska materialet så valde vi att genomföra telefonintervjuer med 
några utvalda företag. Detta eftersom telefonintervjuer ger oss möjligheter att ställa 
följdfrågor och säkerställa att intervjuobjektet förstår våra frågor. Intervjuformen är dessutom 
relativt tidsbesparande till sin natur och genererar en låg kostnad per undersökt objekt.1

 
De tre klassiska formerna av intervjuer är besöksintervjuer, telefonintervjuer och postenkäter, 
alla har sina egna för- och nackdelar. En fördel med att genomföra besöksintervjuer är att fler 
nyanser kan upptäckas i svaren genom att studera kroppsspråket hos de intervjuade.  En annan 
fördel är den ökade möjligheten att skapa förtroende mellan forskaren och dennes 
intervjuobjekt.2 Vi valde dock bort besöksintervjuer då flera av våra intervjuobjekt har sina 
arbetsplatser på orter relativt långt ifrån Gävle. Resorna till besöksintervjuerna hade blivit för 
kostsamma och tagit för mycket tid i anspråk.  
 
Postenkäter valdes bort då de ofta genererar en låg svarsfrekvens. Dessutom är det svårt som 
forskare att ställa följdfrågor och be den intervjuade att utveckla sina svar.3 Eftersom vi ville 
ställa djuplodande frågor så passade inte postenkäternas kvantitativa natur in i våra övriga val 
av metod. Dessutom så upplever vi att postenkäter genererar mer ytliga svar eller svar som 
bygger på flervalsalternativ.  
 
Vi valde att ta kontakt med svenska företag då vi i största möjliga utsträckning ville 
genomföra intervjuerna på svenska eftersom det är vårt modersmål. Vår känsla när vi började 
med intervjuerna var att det skulle vara lättare att få kontakt med svenska än utländska 
företag. Samma tanke ledde oss till att ta kontakt med en del lokalt förankrade företag, detta 
resulterade bland annat i intervjun med Huddig AB. De flesta företag valdes ut efter att vi 
besökt deras webbplatser och bildat oss en uppfattning om deras verksamhet samt deras arbete 
med hållbar utveckling. De företag som vi upplevde som ledande inom hållbar utveckling 
prioriterades av oss. Vi valde även att kontakta de företag som utpekades som duktiga på 
hållbar utveckling av tidningen miljöaktuellt4. I vår strävan att komma i kontakt med rätt 
person på företagen så kontaktades dessa via både telefon och e-post. I första hand sökte vi 
intervjupersoner som hade ansvaret för respektive företags hållbarhetsarbete, detta visade sig 
oftast vara en miljöchef eller en chef för hållbar utveckling och socialt ansvar. Dessutom ville 
vi kontakta personer i ledande befattningar då denna studie till stor del handlar om ledarskap. 
Efter att vi sökt kontakt med trettiotre svenska företag lyckades vi få fem bokade intervjuer.  
                                                 
1 Eriksson, Att utreda, forska och rapportera, sid. 85-86 
2 Ibid, Sid. 85 
3 Ibid, Sid. 86 
4 Miljöaktuellt nr 5, 2006, Redovisningar del av profilering.
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De företagen vi intervjuade var, i genomförd ordning; Trelleborg AB, NCC, AB Volvo, SKF 
och Huddig AB.  
 
Den vanligaste anledningen till att företagen avböjde intervju var att de upplevde en stor 
tidsbrist och därför inte ville prioritera oss.  
 
Några dagar innan intervjuerna skulle genomföras skickade vi ut våra intervjufrågor samt 
kortare förklaringar till några av mest centrala begreppen i frågorna. Både intervjufrågorna 
och begreppsdefinitionerna finns att läsa i sin helhet som bilaga. Vi genomförde intervjuerna 
genom att på utsatt tid ringa upp vår kontaktperson. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av 
en diktafon som sedan var till stor hjälp vid sammanställningen av svaren. Samtidigt förde en 
av oss anteckningar av det som sades utifall diktafonen inte skulle fungera på ett 
tillfredställande sätt. På så sätt kunde vi återge intervjuerna på ett så ordagrant sätt som 
möjligt. De fem intervjuerna baserades på tio frågor och varje intervju varade i ungefär en 
timme vardera. Intervjuernas resultat presenteras i sin helhet som bilaga längst bak i arbetet. 
Under rubriken empiri återfinns det vi bedömt som centralt och viktigt för denna uppsats. Vi 
valde att strukturera studien på detta sätt för att underlätta för läsaren då det empiriska 
materialet är väldigt omfattande. Samtidigt ger vi läsaren en möjlighet att själv skapa sig en 
bild av vad denne uppfattar vara det centrala i intervjuerna. Då intervjun med SKF 
genomfördes på engelska så valde vi att presentera den på engelska i bilagan för att sedan 
presentera den på svenska i empirikapitlet. Vi ger då läsaren en möjlighet att avgöra om 
översättningen av intervjun har lämnat något att önska.   
 
Efter fem genomförda intervjuer upplevde vi att vi hade tillräckligt med material för att kunna 
fullgöra uppsatsens analys och diskussion. De fem intervjuerna var tillräckligt omfattande då 
vi fick djuplodande svar på de frågor vi ställde eftersom de vi intervjuade hade en omfattande 
kunskap i ämnena hållbar utveckling och ledarskap.   
De omfattande intervjuerna skapade ett behov av en större teoretisk grund i studien. Därför 
valde vi att arbeta växelvis med studiens teori- och empiriavsnitt.  
 

2.2 Våra metodval 

2.2.1 Den hermeneutiska vetenskapsfilosofin  
Vi delar den hermeneutiska synen på vetenskap då vi anser att kunskapen föds hos den som 
söker att erhålla den. Därmed anser vi att allt i princip kan vara korrekt utifrån sin egen 
kontext. Utifrån egna upplevelser, definitioner och erfarenheter skapar individen specifika 
tolkningar om den verklighet han eller hon upplever och bygger sedan vetande utifrån dessa.  
Därmed delar vi inte den positivistiska synen på objektiv och säker kunskap som en absolut 
verklighet. Den hermeneutiska spiralens innebörd, att all kunskap är ett resultat av tidigare 
utvecklad forskning, tilltalar oss. Följden av detta blir att kunskap bara är korrekt just i den 
situation och tid i vilken den skapas, alltså att den universella sanningen inte existerar. Därför 
menar vi att det skulle strida mot våra övertygelser och det vi tror på om vi genomförde 
studien utifrån ett positivistiskt sätt att se på vetenskap.  
Vi delar inte heller den postmoderna synen på vetenskap då vi inte försöker dekonstruera 
tidigare vetenskap utan snarare ämnar skapa nytt vetande. Deras syn på vetenskap förefaller 
oss något negativ och O-konstruktiv.  
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2.2.2 Kvalitativ ansats 
Uppsatsen är baserad på en kvalitativ ansats. Formen för att insamla empiriskt data utgörs av 
personliga intervjuer. Vi har inte ställt frågor som genererar givna svarsalternativ utan snarare 
frågor som belyser individens eget synsätt, tankemönster och medvetande. Detta eftersom vi 
inte söker att mäta attityder i kvantitativa mått, utan istället ville vi ta reda på hur företagens 
ledning söker att förmedla budskapet och påverka de anställdas attityder till hållbar 
utveckling. Vi har exempelvis inte ställt frågorna ”Har era anställda attityder som stödjer 
hållbart arbete?” eller ”Hur väl anser du att ditt företag arbetar med hållbar utveckling?”. 
Snarare vill vi ställa frågor som ”Hur söker ledningen i ert företag att påverka de anställdas 
attityder?” eller ”Utveckla dina tankar angående din egen möjlighet att påverka attityderna 
inom organisationen!”. Vi är medvetna om att den kvalitativa metoden är tidskrävande och 
att detta leder till att undersökningsgruppens omfång begränsas. Vår uppfattning är ändå att 
det är mer fördelaktigt, utifrån våra frågeställningar, att genomföra en grundligare studie med 
få respondenter snarare än att endast skrapa ytligt på ett flertal. Vi inser att denna typ av 
studie genererat ett underlag som enbart är korrekt i sin specifika kontext. Exempelvis så 
påverkar vi våra intervjuobjekt utifrån det sätt vi utformat och presenterat våra frågor. Detta 
leder till att det blir svårt att utifrån studien dra generella slutsatser.  

2.2.3 Insamling av primär och sekundär data 
I studien använder vi oss av både primär och sekundär data. Primär data samlades in via 
intervjuer med personer i ledade befattningar. Dessa data sammanställdes i ett resultatavsnitt 
som sedan diskuterades och analyserades mot bakgrund av studiens sekundära data. Sekundär 
data tillgodogjorde vi oss via doktrin, vetenskapliga artiklar samt källor hemmahörande på 
Internet.   

2.2.4 Abduktiv ansats 
I huvudsak har vi inte försökt att falsifiera eller fastslå tidigare teori likt i enlighet med den 
deduktiva metoden. Samtidigt använder vi oss inte av det induktiva arbetssättet då vi innan 
insamlandet av det empiriska materialet skapade en teoretisk bas som våra intervjufrågor 
grundades på. Vi har istället försökt utveckla tidigare teorier och bidra med ny kunskap. I 
studien använde vi oss av ett abduktivt förhållningssätt då vi inte visste vilken information 
intervjuerna skulle generera, vilket i sin tur ledde till att vi var tvungna att utveckla vår 
teoretiska grund ytterligare. Detta innebär att vi arbetade växelvis med att insamla empiriskt 
och teoretiskt material. Efter vi genomfört vår empiriska undersökning utökade vi det 
teoretiska underlaget, detta i likhet med den abduktiva ansatsen.  

2.2.5 Studiens generaliserbarhet 
Då det undersökta utgör en organisk process och är under ständig förändring finns en 
uppenbar risk att studien blir svår att upprepa. Om företagen förändrar sina sätt att arbeta med 
dessa frågor blir resultatet av en liknande studie inte det samma. Då resultatet från 
undersökningen inte kommer att kvantifieras så blir det svårt att genomföra en ny 
undersökning som erhåller samma resultat. Samtidigt kommer vår utformning av studien i stor 
utsträckning påverka dess utgång, då vi utvecklar frågor och tolkar svar utifrån våra egna 
förutsättningar. Då alla resultat formas utifrån sina egna förutsättningar och kontext, samtidigt 
som undersökningsgruppen är liten, så bidrar det till att studien erhåller en låg grad av 
generaliserbarhet.   
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2.3 Vetenskapsfilosofier 

2.3.1 Hermeneutisk 
En översättning av ordet hermeneutik är tolkningslära, det vill säga läran om hur vi ska tolka 
och vad det innebär att tolka. Därmed skiftar hermeneutiken mellan praktiskt arbete med 
litteratur och reflektion över teorier om kunskap samt över förutsättningarna för tolkning och 
förståelse. Denna tolkningslära bygger på sin egen metateori, det vill säga att man strävar 
efter att frikoppla ett fenomen från sin helhet för att skapa en större förståelse. De som sållar 
sig till den hermeneutiska skolan är kritiska mot den förståelse som påstås vara befriad från 
historiska och samhälleliga förutsättningar efter som ny kunskap alltid har sina rötter i tidigare 
kunskap. 5  
 
Hermeneutiken försöker skapa en helhetsförståelse, en insikt kring hur saker och ting 
fungerar. Till skillnad från positivismen som försöker fastslå hur saker och ting är, genom 
beskrivningar och förklaringar, så försöker hermeneutiken tolka den information som redan 
finns. Tanken är att den hermeneutiska forskaren genom tolkningar skall försöka förstå vad 
upphovsmannen till informationen egentligen menat med denna. Hermeneutiker menar att då 
all text är skapat av människor så måste forskaren själv försöka återskapa upphovsmannens 
avsikter med texten. Detsamma gäller när forskaren skall studera andra människors 
handlingar, det gäller att tolka avsikterna med handlingarna. Metodiken för denna 

forskningsansats ligger i själva 
förståelsen. Forskaren försöker att skapa 
förståelse genom att tolka språket och de 
betydelser som upphovsmannen lägger i 
begrepp och fackuttryck. Den 
Hermeneutiska spiralen (som presenteras 
till vänster i Figur 1 under benämningen 
Den hermeneutiska spiralen, hämtad från 
Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2001, 
sid. 222) ger en bra bild av detta 
händelseförlopp.  Forskaren börjar denna 
spiral med att bygga upp en förförståelse 
kring det ämne som skall undersökas. 
När denna förförståelse erhållits påbörjas 
en analys av det undersökta materialet. 
Forskaren tolkar sedan denna analys 
vilket leder till en ny högre förståelse av 
den undersökta informationen och ämnet. 

När denna högre nivå av förståelse är nådd börjar forskaren om med sin tolkning vilket leder 
till en ännu högre nivå, därmed skapas en spiral av vetande. Målet är att sammanfoga det som 
finns i upphovsmannens medvetande och forskarens tolkningar av detta medvetande till en 
social helhet.6 De som ansluter sig till denna vetenskap menar att delen endast kan förstås när 
den sätts i samband med helheten samtidigt som helheten bara kan förstås om den sätts i 
samband med delarna. För att kunna 
 
                                                 
5 Engdahl et al., Hermeneutik, 1977, Rabén & Sjögren, Stockholm, sid. 1, 12  
6 Ibid, sid. 220-224 
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precisera sin tolkning av helheten, exempelvis av en bok, så måste enskilda tolkningar av 
specifika avsnitt motiveras.7  
 
Tolkning är ett centralt begrepp i den hermeneutiska världen. Tolkning innebär att ange 
betydelser till den verklighet vi uppfattar. Dessa betydelser finns inte färdig för oss att 
inhämta, den är inte heller objektiv eller färdigbearbetad. Varje människa gör utifrån sin egen 
speciella kontext en subjektiv tolkning av det upplevda. Risken med människors subjektiva 
tolkningar är att vi etiketterar verkligheten på ett godtyckligt sätt. Vi bör därför grunda våra 
antaganden på tidigare kunskap och erfarenhet. Att vara medveten om att tolkandet är en 
individuell och unik process förbättrar vår möjlighet till att göra fördomsfria tolkningar. När 
vi försöker tolka företeelser som vi tar för givna, exempelvis tyngdlagen, har vi speciellt svårt 
att söka alternativa förklaringar. I det omedelbara ögonblicket i vilket människan skall tolka 
en företeelse är hon starkt påverkad av befintlig kunskap och tidigare tolkningar. Därmed är 
kopplingen mellan det förflutna och framtiden stark.8

 
Positivistiska analyser i termer av orsak och verkan, så kallad kausalitet, förkastar 
hermeneutiken som oanvändbara på samhällslivets område därför att det innebär en 
omvandling av sociala fenomen till fysiska dito. Detta positivistiska beteende leder till att 
forskaren kommer att bortse från det specifikt mänskliga. Hermeneutiker ser inte ett problem 
på ett fysiskt plan, i form av kausalitet, utan söker att finna problemets sociala innebörd och 
dess betydelse för varje berörd människa.9

 
Hermeneutiken riktar skarp kritik mot positivismens konstanta eliminerande av personliga 
moment i forskningsprocessen. De som stödjer det hermeneutiska synsättet framhåller istället 
den enhet som råder mellan vetenskaplighet och personlighet. Som forskare går det inte att 
bedriva en distanserad tolkning eftersom engagemang och inlevelse går hand i hand med 
tolkandet. Detta engagemang leder till att forskaren bär med sig personlighet och bakgrund in 
i undersökningen vilket ligger till grund för dennes förståelse av problemet. Den 
hermeneutiska läran förnekar därmed att det går att urskilja en forskarroll som inte påverkas 
av forskarens övriga liv och livserfarenheter. Det kan därför vara en fördel om forskaren har 
tidigare livserfarenhet kring det undersökta ämnet eftersom han kan dra nytta av denna 
vetskap i sina studier. De kunskaper som forskaren erhåller växer fram ur praktiska och 
personliga erfarenheter, sanningen existerar sålunda enbart i den mån som individen själv 
skapar den genom handling. Hermeneutiker vill alltså inte bedriva forskning som en isolerad 
roll där forskarens personlighet inte är inblandad. Deras största farhågor är nämligen att 
positivismen skapar en sociologi som i och för sig erbjuder en tämligen tillfredställande 
forskning men som riskerar undanhålla människor det viktigaste i deras liv. Det vill säga en 
forskningsmetodik som saknar förmågan att kunna skilja på vad som är väsentligt respektive 
oväsentligt.10      
 
Hermeneutiker menar att den verklighet som vi människor lever i är uppbyggd av en 
materialitet som skiljer sig från den fysiska världens materialitet. De sociala fenomenen är 
tämligen begränsade medan naturvetenskapernas fysiska fenomen har en närmast oändlig 
dimension. Textmassa, som är ett fysiskt fenomen, kan tolkas på flera olika sätt men det finns  

 
7 Alvesson och Sköldberg, Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 1994, Lund, sid. 115 
8 Andersson, Positivism kontra Hermeneutik, 1979, Korpen, Göteborg, Sid. 31, 32 
9 Ibid, Sid. 31, 32 
10 Ibid, Sid. 94-96, 101 
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inte en oändlig mängd tolkningar (socialt fenomen). Tingen som är skapade av oss människor 
består av fysisk materia, men denna materia är knuten till olika betydelser och framträder då 
som social materia. Denna begränsning av det sociala fenomenet beror på dess 
teckenkaraktär, eftersom världen är sociomateriell. Människan är en varelse som skapar sin 
egen historia samtidigt som hon är ett resultat av densamma.11

 
Sammanfattningsvis vill vi i likhet med Ödman (2007) konstatera att hermeneutiken inte är en 
djungel av O-konstruktiv eller relativt nonsens. Om så var fallet så skulle filosofin förinta sig 
själv, med detta är det dock inte sagt att förståelsen inte är relativ och den kan eventuellt 
komma bevisa sig själv som felaktig. Hermeneutiken kan alltså vara självkritisk samtidigt 
som den har kapaciteten att skapa, upplösa och återskapa kunskap med hjälp av den 
hermeneutiska spiralen som vi beskrivit tidigare.12  

2.3.2 Positivism  
Positivismen förespråkar naturvetenskapliga metoder när det kommer till att studera den 
sociala verkligheten. I sin renodlade form bygger positivismen på tanken om att skapa en 
säker kunskap. Detta tankemönster kring säker kunskap kallas för ”fenomenalism”. De som 
sällar sig till positivismen hävdar att vetenskap är neutral och fri från värde, det vill säga 
objektiv13. Enligt positivismen kan denna säkra kunskap erhållas genom användandet av våra 
mänskliga sinnen eller genom att vi med hjälp av logik och sunt förnuft kan resonera oss fram 
till kunskapens kärna. Den formella logiken skall enligt den positivistiska synen vara 
underbyggd av noggranna definitioner och antaganden. Utifrån denna logik utvecklar 
forskaren egna teorier och hypoteser som genom olika undersökningar sedan kan falsifieras 
eller styrkas.14 Som positivistisk forskare gäller det att utveckla och använda sig av bra 
modeller som ger en förståelse om det sökta ämnet15. I praktiken betyder detta att den 
positivistiska forskaren exempelvis ser organisationer som konkreta ting som kan studeras och 
iakttas i syfte att samla in fakta. Dessa fakta kan sedan användas för att dra slutsatser om 
organisationens uppbyggnad och funktion men även om de individer som organisationen 
består av.16

2.3.3 Postmodernismen 
Postmodernismens betydelse är än idag omtvistad. De flesta författare betraktar dock det 
postmoderna samhället som annorlunda än det tidigare moderna samhället och man anser att 
postmodernitet innebär både postindustrialism och postkapitalism. Detta nya samhälle började 
växa fram någon gång efter andra världskriget och tog form i en värld med en allt högre 
förändringstakt, utökad konsumtion och ett större medieinflytande. Postmodernismen kom 
som ett svar på modernismens enhetliga och stabila verklighetsuppfattning.17   
 
Den postmoderna forskaren förkastar traditionella normer som rationalitet, ordning och 
visshet. Den postmoderna filosofin framhåller istället ambivalens, variation, fragmentering, 
intuition och känsla framför begrepp som kategorisering och stabilitet som verktyg för att 
förstå vår sociala verklighet. I det sociala livet spelar inte förnuftet en viktig roll eftersom  

 
11 Andersson, 1979, Positivism kontra Hermeneutik, , Korpen, Göteborg . Sid. 35-37 
12 Ödman, , 2007, Tolkning förståelse, vetande, , Sid 15 
13 Bryman, Bell, 2005, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, sid. 26  
11 Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2001, sid. 199-203 
15 Ibid, sid. 61 
16 Bryman, Bell, 2005, sid. 27 
17 Alvesson, 2003, Postmodernism och samhällsforskning, Sid. 25,26. 
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individer organiseras och styrs av diskurser. Därför vill postmodernister bekämpa förnuftets 
dominans i den sociala verkligheten och istället framhålla instinktens betydelse. Språket är av 
central betydelse för postmodernismen, inte för att det är verklighetens avspegling utan för att 
det är bildligt, metaforiskt, obestämbart och fullt av motsägelser och inkonsekvenser. De som 
sluter sig till denna vetenskapsfilosofi menar att betydelsen av ord inte är universell utan 
snarare osäker, fragmenterad och lokal. Därför hävdar postmodernister att språket inte bör 
användas till att belysa något, istället bör det själv belysas och dekonstrueras. Det är inte en 
absolut sanning som eftersöks, utan snarare vetskapen om att det inte finns någon sanning. 
Eftersom vetenskapen ses som en konstruktion så måste denna utforskas och dekonstrueras. 
Vid denna dekonstruktion har språket en central position vilket i sin tur leder till att även 
denna postmoderna forskning måste dekonstrueras. Alvesson (2003, sid. 29) påpekar att 
”postmodernismen förskjuter samhällsteorins och samhällsforskningens dagordning från 
förklaring och verifiering till ett samtal mellan forskare/retorer som försöker styra och 
övertala sig själva och andra”. Denna vetenskapsfilosofi framhåller att det, på grund av 
dekonstruktionens betydelse, inte är meningsfullt att försöka presentera omfattande teoretiska 
förklaringar. 18

 
Postmodernismen har egentligen inget alls att säga själv utan förlitar sig på att andra för fram 
teorier eller söker att presentera dominerande uppfattningar som kan dekonstrueras och 
ogiltigförklaras. Den postmoderna vetenskapen bygger på en reaktion mot något 
dominerande, en reaktion mot forskning som försöker fastslå en sanning. Detta innebär att 
postmodernismen inte överlever utan sina antagonister. Kritiker mot postmodernistisk 
forskning menar att, den är esoterisk, det vill säga svårbegriplig, eftersom forskningen endast 
ägnar sig att dekonstruera andras texter. Skulle alla ägna sig åt att dekonstruera andras 
dekonstruktioner skulle vi inte komma fram till någonting överhuvudtaget. Denna kritik är 
postmoderna forskare medvetna om då de inser att deras forskning till stor del inte innehåller 
någon politiskt eller social relevans. Samtidigt är den postmoderna vetenskapen på intet sätt 
utan fördelar, den generar reflexiva insikter till samhällsforskningen på så sätt att den 
uppmanar forskaren att tänka igenom förhållandet mellan forskaren och det undersökta samt 
den text som produceras. Alltså uppmanas forskare till reflektion över den kunskap de 
producerar.19       
 

2.4 Arbetsmetoder 

2.4.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativt insamlad data är stor och de val forskaren gör 
mellan dessa båda leder till skilda speglingar av information och verklighet. Kvantitativ data 
är mätbar och uttrycks i siffror eller tal, så kallad hårddata.20 I praktiken innebär denna ansats 
att forskaren kvantifierar sina undersökningar genom mätning för att sedan bearbeta och 
analysera denna statistik21. Kvalitativ data är beskrivningar om typiska egenskaper hos de 
undersökta enheterna, vilket även benämns som mjukdata22. Detta innebär att forskaren efter 
exempelvis kvalitativa intervjuer eller tolkande analyser presenterar sina resultat i form av  

 
18 Alvesson, 2003, Sid 28-30 
19 Ibid. Sid 28-30 
20 Halvorsen, 1992, Samhällsvetenskaplig metod, sid. 78,  
21 Patel, Davidson, 2003 3:e upplagan, Forskningsmetodikens grunder, , sid. 14 
22 Halvorsen, 1992, sid. 78 
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verbal text23. Närhet är viktigt för den kvalitativa metoden, forskaren söker att tränga in i 
medvetandet på den undersökta, vanligen genom långa samtal eller observationer. Då 
datainsamlingen och analys delvis är en levande process finns endast en vag skiljelinje mellan  
de båda.24 Även om det är stor skillnad mellan de två ansatserna så är de inte oförenliga, 
faktum är att modern forskning ofta kombinerar de båda metoderna25.  
 
Eftersom de ovan nämnda ansatserna skiljer sig åt finns det både för- och nackdelar med dem. 
Fördelarna med den kvalitativa ansatsen är att få begränsningar sätts på uppgiftslämnarens 
svar då forskaren inte i förväg preciserat det som eftersöks. Alltså finns det inga givna 
svarsalternativ, istället bestäms den insamlade informationen av den specifika situationen och 
de människor som medverkar i undersökningen. Forskaren vill identifiera detaljer och nyanser 
som utgör det unika hos varje objekt i undersökningsgruppen. Varje person i undersökningen 
får i stor utsträckning själv definiera vad som är den riktiga förståelsen. De enskilda svaren 
beskriver varje uppgiftslämnares egna tolkningar, åsikter och synsätt utifrån dennes specifika 
kontext.26

 
En av de huvudsakliga nackdelarna med en kvalitativ ansats är dess resurskrävande natur. 
Ingående intervjuer tar långt tid att genomföra, vilket i förlängningen kan leda till en snäv 
undersökningsgrupp. På grund av tidsbrist tvingas forskaren ofta till valet; många variabler 
före många enheter vilket i sin tur kan leda till problem med representativiteten. Forskare som 
använder sig av den kvalitativa ansatsen ställs inför problematiken att den genomförda 
undersökningen kanske inte är externt giltig, det vill säga att resultatet endast är representativ 
för den specifika undersökningens förutsättningar. Ett annat dilemma med kvalitativ forskning 
är att den nyanserade informationen som framkommer kan vara svårtolkad, detta på grund av 
att data är ostrukturerad och därför svår att kategorisera och överblicka. Närheten till 
försöksobjekten som den kvalitativa ansatsen förespråkar kan föra med sig signifikanta 
svårigheter att förhålla sig objektiv till undersökningen. Bristen på objektivitet kan i sin tur 
leda till förlorad förmåga till kritisk reflektion. Det är viktigt att vara medveten om sin egen 
påverkan på undersökningen och dess resultat, forskaren bör ställa sig själv frågan hur dennes 
egen inblandning påverkar undersökningsobjekten och miljön omkring dem. Forskaren utgör 
ett främmande element som kan rubba det undersöktas naturliga tillstånd. Om forskaren inte 
beaktar detta faktum riskerar denna att undersöka fel förutsättningar, alltså förutsättningar 
som forskaren själv har skapat. 27   
 
Den kvantitativa metoden har en fördel i sin standardiserade utformning vilket gör att 
informationen blir lätt att behandla och överblicka, exempelvis med hjälp av dator. I 
jämförelse med den kvalitativa undersökningsmetodiken så är den kvantitativa 
undersökningen förenad med relativt låga kostnader. I sin tur leder detta till att forskaren kan 
fråga många undersökningsdeltagare och därmed kan ett representativt urval genereras vilket 
ökar möjligheten att generalisera utifrån resultaten. Andra fördelar med denna metodik är att 
det blir lättare att strukturera information, att få fram huvuddragen och det typiska hos 
urvalsgruppen som sedan kan presenteras exakt i procentform eller i form av  
 
 

 
23 Patel, Davidson,2003, sid.14 
24 Jacobsen, Vad, hur och varför?, 2002, Studentlitteratur, Lund, sid. 142  
25 Patel, Davidson, 2003, sid.14 
26 Jacobsen, 2002, sid. 142-143 
27 Ibid, sid. 143-145 
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standardavvikelser. Metoden genererar ofta en viss distans mellan forskaren och det 
undersökta vilket kan bidra till att det kritiska förhållningssättet upprätthålls.28  
 
En av riskerna med kvantitativ undersökning är dess ytliga karaktär, det vill säga att studiens 
komplexitet inte får det utrymme som den kräver. Studien kan påverkas negativt i det fall att 
forskaren utformar ett eventuellt frågeformulär på ett sådant sätt att intressanta och relevanta 
förhållanden aldrig undersöks. Likt den kvalitativa ansatsen är det viktigt att forskaren är 
medveten om sin egen påverkan på undersökningen. Därför bör det tas i åtanke hur 
människors svar påverkas av frågorna formulering och upplägg. Forskaren skall vara 
medveten om att icke relevanta frågeställningar kan ge upphov till att han eller hon mäter 
någonting som inte skulle mätas. Distansen mellan forskare och undersökningsgrupp kan leda 
till att det uppstår en bristande förståelse, exempelvis om motpartens situation, och varför de 
har valt särskilt svarsalternativ.29          

2.5 Arbetssätt  

2.5.1 Deduktiv, Induktiv och Abduktiv 
Deduktiv forskning innebär att forskaren utifrån sina egna kunskaper om ämnet formar en 
eller flera hypoteser som sedan testas genom en empirisk granskning. Genom den empiriska 
granskningen kan sedan hypoteserna bekräftas eller förkastas vilket i sin tur leder till att den 
ursprungliga teorin revideras.30 Rent praktiskt så förespråkar forskare som använder sig av 
denna metod att det bästa sättet att arbeta på är att först skaffa sig en förväntad bild om 
verkligheten för att sedan kontrollera om denna bild i själva verket stämmer överens med 
verkligheten. Ett problem med den deduktiva metoden är att forskaren riskerar söka efter den 
information som han eller hon anser vara relevant, vilket i förlängningen kan leda till att 
viktig information väljs bort. Det resultat som följer kan tendera till att stödja de förväntningar 
forskaren hade innan studien påbörjats. Därför kritiseras den deduktiva ansatsen, då forskaren 
snarare kommer att erhålla information om hur den undersökta personen uppfattar forskarens 
tolkning av verkligheten snarare än sin egen.31  
Deduktiva ansatser leder ofta till kvantitativa metoder eftersom forskaren bearbetar 
informationen innan den samlas in, dessutom är intervjufrågorna ofta rigida med givna 
svarsalternativ.32

 
I användandet av en induktiv ansats tar forskaren, i motsats till den deduktiva ansatsen, vägen 
från empiri till teori. Efter att forskaren har undersökt verkligheten på ett förutsättningslöst 
sätt, samt samlat in och sammanställt dessa data, formulerar denne sedan teorier. Detta är ett 
idealt tillvägagångssätt vars mål är att inte begränsa den information som forskaren samlar in 
och därmed på så sätt återge en korrekt spegling av verkligheten utifrån ett visst sammanhang.         
Vanligt förekommande kritik mot detta synsätt är att det anses ogenomförbart och enfaldigt 
att förutsätta att någon kan observera verkligheten utan att påverkas av sin kontext. 
Våra egna synsätt och fördomar kommer att påverka vilka fakta vi anser vara viktiga och 
relevanta. 33

 
 

28 Jacobsen, 2002, sid. 146-147 
29 Ibid, sid.147-148 
30 Bryman, Bell, 2005, sid. 23 
31 Jacobsen, 2002, sid. 35, 44 
32 Ibid, sid. 43 
33 Ibid, 2002, sid. 35 
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Den induktiva ansatsen leder ofta till den kvalitativa metoden eftersom forskaren behöver ha 
ett mer öppet synsätt då han eller hon inte vet vilka svar denne söker. Dock ska det sägas att 
varken den induktiva eller deduktiva ansatsen ger en helt objektiv bild av verkligheten 
eftersom forskaren alltid gör tolkningar av det upplevda. Sammanfattningsvis kan konstateras 
att en deduktiv metod är lämplig då forskaren vill erhålla individens syn på ett väldefinierat 
förhållande medan den induktiva metoden passar bättre när denna känner sig osäker på vad 
som är relevant. 34

 
Insikten om att framgångsrik forskning ofta har kombinerat en induktiv och deduktiv 
forskningsansats har givit upphov till en tredje ansats, kallad den abduktiva metoden. De som 
ansluter sig till denna metod menar att anhängare av deduktiv och induktiv metod är 
begränsade till redan etablerad vetenskap när de ska utveckla ny kunskap. Den abduktiva 
ansatsen söker att bryta ut från ett givet mönster genom att använda intuition för att 
åstadkomma stor förändring och nya metoder för att tolka problem. 35 Den utgår, likt den 
induktiva ansatsen, från empirin men kan även stödja sig på teori. Detta innebär att forskare 
som utgår ifrån det abduktiva arbetssättet kan använda sig av tidigare presenterad teori i sin 
analys av empirin. Under studiens gång leder detta till en successiv omtolkning av både 
empirin och den sedan tidigare förekommande teorin så att nya infallsvinklar upptäcks och 
nytt vetande skapas. Alvesson menar att denna metod är den mest förekommande vid 
fallstudiebaserade undersökningar. 36

 

2.6 Datainsamling  

2.6.1 Primär- och sekundärdata 
Vid insamling av data görs skillnad mellan primär och sekundär data. Primärdata är 
benämningen på den information som forskaren själv samlar in för första gången. Dessa data, 
som är specialanpassad för sitt syfte, samlas primärt in genom exempelvis intervju, 
observation eller frågeformulär. Information som forskaren inhämtar, men som sammanställts 
och bearbetats av andra, för ett annat syfte än forskarens eget går under benämningen 
sekundär data. Sekundärdata kan både vara av kvalitativ och kvantitativ natur och dessa 
kvalitativa sekundärdata går ofta under benämningen ”texter” medan kvantitativ dito utgörs 
av statistik eller årsredovisningar. Vid användning av sekundärdata är det viktigt att beakta 
dess ursprung i den mening att källornas trovärdighet bör säkerställas genom att det 
analyseras vem som är upphovsman. Det är ofta att föredra att använda både primär och 
sekundärdata då dessa kan ställas mot varandra och ge resultatet en ytterligare dimension.37 
Det är viktigt att säkerställa att de tilltänkta sekundärdata mäter det den utger sig för att mäta, 
är väsentlig för frågeställningen och är fri från felaktigheter38. Detta återkommer vi till senare 
i metodavsnittet.    
 
 
 

 
34 Jacobsen, 2002, sid. 43-45 
35http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/0050350204.h
(Emerald, 19/10-2007, 13:36) 
 
36 Alvesson, 1994, Tolkning och reflektion. Sid.42 
37 Jacobssen, 2002, sid. 152-153 
38 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001, sid. 150 
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2.7 Synen på studiens resultat 

2.7.1 Positivismens Reliabilitet, Replikation och Validitet 
Vid bedömning av forskning finns tre centrala begrepp, nämligen reliabilitet, replikation och 
validitet. En studie anses tillförlitlig om resultaten från en undersökning blir desamma om den 
på nytt genomförs på ett identiskt vis. Tillförlitlighet benämns även som reliabilitet och mäter 
huruvida resultatet från bestämd forskning är föremål för slumpmässiga eller tillfälliga 
händelser. Reliabilitetsbegreppet används oftast vid kvantitativ forskning då frågan ställs 
huruvida ett hävdat resultat är stabilt eller inte. Mäts ett fenomen upprepade gånger, samtidigt 
som resultatet varierar stort, anses studien sakna pålitlighet och följdriktighet.39

 
En besläktad term till reliabilitet är replikation eller replikbarhet. Ibland vill andra forskare 
upprepa eller reproducera en studie, exempelvis för att de misstänker att de ursprungliga 
resultaten är oriktiga. För att detta ska vara möjligt måste tidigare forskning noggrant beskriva 
sina tillvägagångssätt så att dessa studier ska gå att reproducera. Detta är i sig en förutsättning 
för att bedöma studiens reliabilitet, om den inte går att reproducera är det omöjligt att jämföra 
forskningens resultat.40

   
Validitet är en bedömning av undersökningens slutsatser och i vilken utsträckning dessa 
hänger ihop med studien i övrigt. Eftersom forskaren ofta arbetar på två stadier, han eller hon  
ska samla in teori för att formulera en problemställning och tolka resultaten av den empiriska 
undersökningen, samtidigt som insamling och behandling av empirisk data ska ske. Forskning 
med hög validitet använder teoretiska och empiriska begrepp på ett överensstämmande sätt i 
dessa stadier. Det bör således eftersträvas att insamla data som är relevanta för den aktuella 
problemställningen.41   
 
Begreppet validitet kan delas in i tre huvudsakliga termer nämligen begreppsvaliditet, intern 
validitet och extern validitet. Begreppsvaliditet behandlar frågan om ett mått för ett begrepp 
speglar det som begreppet anses beteckna. Författarna Bryman och Bell tar här upp som 
exempel frågan ” Mäter t.ex. intelligenstest verkligen skillnader i intelligens”.(Bryman och 
Bell, 2005, sid. 48) Om dessa mått inte står för de begrepp de är ämnade att säga någonting 
om kan undersökningsresultaten ifrågasättas. Mäter forskningen inte vad den ska mäta anses 
den vara behäftad med låg validitet. 42

 
Intern validitet behandlar kausalitet och orsakssamband. När det gäller de slutsatser som 
forskaren presenterar, vilka rymmer orsakssamband, analyseras huruvida denna kausalitet är 
hållbar eller inte. Här testas om en påstådd variation hos en variabel verkligen är uppkommen 
på grund av en annan variabel likt det forskaren påstår, eller om den är beroende av andra 
faktorer. Den externa validiteten undersöker ifall resultatet från en undersökning kan 
generaliseras för att även vara användbar utöver den särskilda undersökningskontexten. För 
att åstadkomma en undersökning med hög extern validitet bör därför urvalsgruppen vara noga 
utvald så att den utgör ett representativt mått av det som undersöks. 43

 
39 Bryman & Bell, 2005, Malmö, sid. 48 
40 Ibid, sid. 48 
41 Halvorsen, 1992, sid. 41 
42 Bryman & Bell, 2005, sid. 48-49 
43 Ibid. Sid. 49 
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2.7.2 Hermeneutikens trilaterala sanningsbegrepp och resultatets 
generaliserbarhet 
Hermeneutikerna använder sig inte av termerna validitet, reliabilitet eller replikation. De 
använder sig istället av ett trilateralt sanningsbegrepp som består av tre sanningsstrategier (se 
figur nedan) nämligen; korrespondens, användning och mening. Begreppet korrespondens 
handlar om sambandet mellan utsago och verklighet, att eftersträva att dra en linje mellan 
teori och yttre företeelser. Hermeneutiker riktar kritik mot det positivistiskt oproblematiska 
synen på sanningen som definitivt sann eller falsk, istället menar de att det finns olika 
dimensioner av en sanning. Eftersom sanningen existerar i olika dimensioner är den heller 
inte mätbar. Hermeneutikerna menar att det finns brister i positivistisk forskning där 
sanningsbegreppet ses som endimensionellt. Istället vill de ge betydelse till sanningen och ge 
den en djupare mening än det som är evident. Genom att tillskriva sanningen fler dimensioner 
söker de förstå vad sanningen betyder snarare än vad sanningen motsvarar eller hur den kan 
tillämpas på verkligheten.44  

 
De tre sanningsstrategierna 
mening, användning och 
korrespondens (presenteras i 
Figur 2 till vänster, figuren 
benämns Teoriers 
sanningsstrategier) har enligt 
hermeneutiken en lösare 
koppling än vad positivismen 
gör gällande. Exempelvis riktar 
de kritik mot att den 
positivistiska forskningen gör 
gällande en för stark koppling 
mellan teori och empiri, alltså 
kopplingen mellan utsago och 
verklighet. Ett argument som 
talar emot denna starkare 

koppling är språkets opålitlig och komplexa natur.45  
 
På ett liknande sätt riktas kritik mot kopplingen mellan korrespondens och användning, det 
vill säga teorins tillämpbarhet på verkligheten. Istället för att följa den positivistiska synen på 
teori som entydig, enkel och sanningsbringande menar hermeneutikerna att teorins 
tillämpning i normalfallet är löst kopplad, detta då vi konstruktivt tolkar teorierna. I de flesta 
fall anser de som sluter sig till den hermeneutiska vetenskapsfilosofin att kopplingen mellan 
korrespondens och mening är vag. Att upptäcka en företeelses eller texts betydelse är normalt 
förenat med en stor osäkerhet.46  
 
Ofta brukar generalisering av kvalitativa studier ifrågasättas i större utsträckning än sin 
kvantitativa motsvarighet. Till grund för denna kritik ligger bland annat att det inte finns  
 

 
44 Alvesson, 1994, Tolkning och reflektion, Sid. 35-39 
45 Ibid, Sid. 35-39 
46 Ibid, Sid. 35-39 
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något skäl till varför ett mönster som tidigare påvisats även skulle vara giltigt i andra 
sammanhang. Alvesson menar att det enbart är med hjälp av en statistisk studie som resultatet  
 
kan generaliseras kring, detta eftersom det kan konstateras att resultaten inte har uppkommit 
på en slumpmässig grund. Han menar dock att det är önskvärt och möjligt för kvalitativ 
forskning att generalisera sina resultat till ett visst område eller grupp. Alvesson formulerar ett 
exempel ”En teori om organisationer – för att uttrycka sig förenklat – kan maximalt gälla alla 
organisationer, inte t ex protoner eller sjölejon…”47. Generalisering förutsätter att teorierna 
stämmer överens med verkligheten på ett enhetligt sätt. Om så vore fallet så skulle de 
trilaterala sanningsstrategierna vara betydelselösa då det förefaller vara onödigt att ställa sig 
frågan ”vad resultatet betyder?”.48

2.8 Källkritik 
Då urvalet i denna studie är begränsat till fem företag har vi varit försiktiga med att tillämpa 
det empiriska materialet på en generell nivå. Studiens begränsning till en intervju på vardera 
fem företag leder också till att det som presenteras i intervjuerna endast är en individs syn på 
företagens arbete med dessa frågor. Detta stämmer också väl överens med den hermeneutiska 
synen på vetenskap, som vi sluter oss till. Den hermeneutiska vetenskapsfilosofin bygger på 
iden om att en universell sanning inte existerar och att kunskap endast är sann i sin specifika 
kontext. Det vi vill bidra med är istället att göra en egen tolkning utifrån hur ledningen i ett 
företag som arbetar med hållbar utveckling styr attityderna hos sina anställda. Vi har 
avgränsat studien till att innefatta de attityder som är en del av företagens organisationskultur. 
I likhet med den hermeneutiska spiralen vill vi utifrån befintlig kunskap skapa ny kunskap. 
 
Vi är medvetna om att det är högst troligt att vi på något sätt påverkat och styrt de vi 
intervjuat genom intervjufrågornas utformning och det sätt vi har framfört dem på. Detta har 
lett till att de svar som har framkommit av intervjuerna är påverkade av våra tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Den teori som finns i studien ligger delvis till grund för 
intervjufrågornas utformning, vilket leder till att de teorier vi använt oss av har styrt och 
påverkat intervjuobjekten. Vi ser inte detta som ett problem då vi anser att den kunskap vi 
skapat bara är giltig i sitt givna sammanhang och i den situation den uppstod.  
 
Vi inser att det är svårt att via telefonintervjuer försäkra sig om att intervjuobjekten svarar på 
intervjufrågorna sanningsenligt. Detta då vi missar en stor del av den mänskliga 
kommunikationen som består av kroppsspråk och miner. Därför förefaller det svårare att ”läsa 
mellan raderna” och uppfatta dolda budskap och uppfattningar. För att göra studien så 
trovärdig som möjligt har vi valt att presentera intervjuerna i sin helhet som bilaga sist i 
uppsatsen, i det närmaste oredigerad form. I studien empiriavsnitt har vi sammanfattat det vi 
upplever vara det mest centrala som framkommit under respektive intervju. Detta ger läsaren 
möjlighet att själv studera uppsatsens bilagor och skapa en egen uppfattning om 
intervjuobjektens åsikter. Intervjun som genomfördes på engelska presenteras i sitt 
originalspråk i bilagan för att sedan vara översatt till svenska i studiens empiridel. Vi ville 
försäkra oss om att läsaren ges alla möjligheter att avgöra om något blivit fel i översättningen. 

 
47 Alvesson, 1994, Sid. 40 
48 Ibid, Sid 39-40 
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2.9 System för källhänvisningar 
De två mest förekommande sätt att hänvisa till källor i en studie heter Harvard- respektive 
Oxfordmodellen. I Harvardmodellen använder sig författaren av källor som löpande redovisas 
i parenteser, medan Oxfordmodellen består av ett notsystem.49  
I denna studie har vi valt att tillämpa Oxfordsmodellens notsystem då vi anser att detta 
underlättar läsbarheten då texten blir mer sammanhängande än vid Harvardmodellens 
parentessystem.    

 
49 Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2001, sid.138 
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3. Teori 

 
Detta avsnitt inleds med definitioner av begrepp som vi anser vara av central betydelse för 
studien. Efter det följer teorier om hur organisationskulturer förändras samt information om 
kommunikation inom organisationer. 

 

3.1 Definition av centrala begrepp 

3.1.1 Hållbar utveckling50

Ett centralt tema i denna studie är hållbar utveckling. Definitionen av denna term är som 
följer: ”…development that meets the needs of the present generation, without compromising 
the ability of future generations to meet their own needs” (Garvare, Isaksson) 
Hållbar utveckling kan vidare definieras som en process som eftersträvar ett stadium där både 
mänskligheten och naturen, organisationens två huvudsakliga intressenter vad gäller hållbar 
utveckling, är välmående. I sin tur kräver detta goda ekonomiska resultat och en gemensam 
omtanke för miljön. Hållbar utveckling innebär således att alla människor ska ha möjligheten 
till ett anständigt liv som genereras av ekonomiska aktiviteter samtidigt som hänsyn tas till 
den ekologiska miljön så att framtida generationers liv inte äventyras. Vanligtvis görs 
distinktionen mellan tre beståndsdelar av hållbar utveckling, nämligen social jämlikhet, 
ekonomisk framgång och hänsyn för miljön. Dessa tre förutsättningar är på intet sätt 
oberoende av varandra och är ofta i konflikt sinsemellan påstår Garvare och Isaksson (2001). 
 
Företagsledningens uppgift blir därmed att genomföra social och ekonomisk förändring som 
maximerar produktion och marknadsföringsåtgärder utan att för den skull riskera framtida 
generationers möjligheter till att göra detsamma. Dessa förändringar kan genomföras på de 
anställdas nivå, på organisatorisk nivå samt samhällsnivå. Garvare och Isaksson belyser tre 
skäl till varför ett företag bör sträva efter hållbar utveckling, nämligen; på grund av moral och 
generationsjämlikhet, för att överleva, och på grund av de organisatoriska fördelarna och 
riskerna. Författarna menar det är moraliskt eftersträvbart att i sin verksamhet verka för att 
kommande generationer ej påverkas negativt av dagens händelser. Vidare påpekar de att det, 
på grund av dagens hårda belastning på ekosystemet, är en nödvändighet med hållbar 
utveckling för alla arters överlevnad. De organisatoriska fördelar som följer med hållbar 
utveckling är att företaget kommer att ses som en föregångare på marknaden.  
 
Garvare och Isaksson föreslår ett antal kärnvärderingar som en organisation kan forma sitt 
arbete för hållbar utveckling utifrån. Som första kärnvärderingar nämner de att en långsiktig 
balans mellan att tillfredsställa alla intressenters behov är en förutsättning för hållbar 
utveckling. Vidare nämner författarna att en organisation bör framhålla ett ständigt lärande på 
personlig, organisatorisk och samhällsnivå eftersom det leder till förbättring och innovation, 
vilket möjliggör att organisationen på ett flexibelt sätt kan anpassa sig till förändring och 
ständigt vara i framkant med hållbart arbete. Detta lärande ska möjliggöra kvalitet i de  
 
 

                                                 
50http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticl
e/Pdf/2670050303.pdf (Emerald, 2007-10-23, kl 16:20) 
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processer där man omvandlar sina intressenters krav till faktisk handling. Författarna 
presenterar ett nytt ord ”intressentokrati” (Stakeholdercracy) vilket innebär att alla 
intressenter bör få möjlighet att påverka organisationen och säga sin mening utan att riskera 
att påverkas negativt. Till slut bör organisationen förmedla likvärdig och öppen information 
till alla sina intressenter runt omkring sig vilket möjliggör rättvis och oförhindrad konkurrens. 
 
Hållbar utveckling kan delas in efter fyra kategorier beroende på dess progress; väldigt svag 
utveckling, svag utveckling, stark utveckling och väldigt stark dito. Då de ekonomiska 
produktionsnivåerna uppehålls till ett läge där Grossnationalprodukten (GNP) ökar, anses 
utvecklingen vara väldigt svag. Då den hållbara utvecklingen å andra sidan är väldigt stark så 
bibehålls eller ökar nivån på humankapital och naturresurser, konsumtionen av resurser 
minskar och målet är att varje stat har en befolkningstillväxt samt ekonomisk tillväxt på noll 
procent. 
 
Författarna ger exempel på fyra indikatorer som kan användas som mätverktyg för hållbar 
utveckling, nämligen Generator, Situation, Reaktion, Aktion. Alla dessa processer existerar på 
lokal, regional och global nivå och påverkas av personer, organisationer och samhälle. Ett 
exempel på hur dessa processer existerar är då ett företag på grund av sin produktion får ett 
överskott (Generator) och detta sedan gör att en närliggande sjö blir förorenad (Situation) 
vilket resulterar i att man vill minska sitt överskott (Reaktion). Att företagen sedan erbjuds 
incitament för att minska sitt överskott är ett exempel på Aktion.  

3.1.2 Organisationskultur51

Ett annat centralt begrepp i studien är organisationskultur. Organisationskultur definieras av 
Hellriegel et al. som ett unikt mönster med delade antaganden, värderingar och normer som 
formar socialiseringar, symboler, språk, skidringar, och handlingar hos en grupp av 
människor. Författarna menar att organisationskulturer kan delas upp i två delar, den synliga 
och den osynliga delen. Den synliga delen av kulturen, som kan beskådas utifrån, består av 
aktiviteter, skildringar, språk, symboler och socialiseringar. Den osynliga delen, som kräver 
en mer ingående analys för att åskådliggöra, består av normer, värderingar och antaganden. 
Nedan följer definitionen på kulturens olika beståndsdelar. Först presenterar vi två figurer 
(Figur 3 & 4 som benämns Organisationskulturens synliga delar respektive 
Organisationskulturens osynliga delar) som förklarar organisationskulturens ovan nämnda 
synliga och osynliga delar.  
 
 

 
 

Organisationskulturens synliga delar

Språk Symboler Socialiseringar Handlingar Skildringar 

 
 

 
51 Hellriegel, Jackson, Slocum, Management. A Competency -Based Aproach, international student edition 2005, 
Sid. 512-517 
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Organisationskulturens osynliga 
delar

Normer Värderingar Antaganden 

 
 
 
Antaganden definieras som underliggande tankar, attityder och känslor som 
organisationsmedlemmarna delar med varandra och som de tar för givna.  
 
Värderingar och normer är övertygelser inom olika områden som är stabila och därför sällan 
förändras över tiden. Normer är regler som styr och standardiserar hur 
organisationsmedlemmarna agerar i vissa givna situationer. Om en organisationsmedlem 
bryter mot dessa normer riskerar denna individ att erhålla någon form av straff från de andra 
organisationsmedlemmarna.  
 
Socialisering är en process där nya organisationsmedlemmar blir inskolade i kulturen. Detta 
sker ofta genom att de etablerade medlemmarna uppmuntrar önskade beteenden samtidigt 
som de försöker minska icke önskvärda beteenden. Vanligtvis ligger tyngdpunkten i denna 
process på hur arbetet skall utföras snarare än att arbetet skall utföras. Syftet med denna 
socialisering är att organisationsmedlemmarna ska dela de värderingar som organisationen 
eftersträvar.  
 
Symboler är ett synligt objekt som kan användas för att representera en värdering som är av 
särskild betydelse. Symboler är ett exempel på ett mycket enkelt men ändå kraftfullt sätt att 
uttrycka organisationskulturer på. Symboler kan exempelvis existera i formen av en logotyp, 
en byggnad eller en utmärkelse. Symboler är ett utmärkt sätt att påminna 
organisationsmedlemmarna om organisationens mål, arbetsmetod eller kundfokus.   
 
Språk är ett system som organisationsmedlemmarna använder sig av när de vill kommunicera 
med varandra. Språket kan bestå av tal, skrivelser eller gester som för organisationens 
medlemmar är laddade med speciella innebörder. Detta språkbruk kan vara ett sätt för 
organisationen att påminna dess medlemmar om vilka de önskade värderingarna är. 
 
En organisations skildringar består av historier, sagor, legender och myter som är unika för 
organisationen och dess kultur. Ofta så beskriver dessa skildringar olika värderingar och 
prestationer som organisationsmedlemmar och dess ledare uppnått tidigare i organisationens 
historia. Dessa skildringar är ofta romantiserade för att kunna erbjuda någon form av 
hjältestatus.   
 
Organisationsmedlemmarnas handlingar är den del av kulturen som är lättast att observera för 
en utomstående. Handlingar som är tabubelagda samt vissa ceremonier kan vara en bra 
ledtråd till hur organisationskulturen är uppbyggd. Tabubelagda handlingar är förbjudna av 
organisationens kultur medan ceremonier är speciella aktiviteter som är designade för att 
generera speciella känslor hos deltagarna och betraktarna. Ceremonier är vanligt 
förekommande när en organisationsmedlem skall hyllas för ett väl genomfört arbete eller gå i 
pension.  
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3.1.3 Attityder 
En attityd definieras av Myers (2007) som en fördelaktig eller ofördelaktig värdering som är 
riktad mot någon eller något. Denna värdering, som är rotad i våra övertygelser, visar sig 
genom våra känslor, beteende och handlingar. Mycket av vårt beteende styrs automatiskt av 
”ryggraden” utan att vi reflekterar över vad vi gör eller vilka följder vårt beteende får52. 
Attityder uttrycker alltså grundläggande psykologiska konstruktioner utifrån tidigare 
handlingar, värderingar och känslor gentemot ett objekt. Därmed, påpekar Delamater (2003), 
kan en person exempelvis ha en positiv attityd till att medverka i arbete som syftar till att 
förbättra jordens klimat och miljö därför att hon tidigare deltagit i liknande arbete, för att hon 
gillar att delta i frivilligt arbete eller för att hon tror att arbetet kommer att leda till en grönare 
planet. Denna vilja att medverka i liknande arbete kallas affektiv komponent. Att tro att detta 
arbete kommer att leda till en grönare jord kallas kognitiv komponent och att tidigare ha 
deltagit i liknande arbete räknas till tidigare erfarenheter. I sin tur bidrar dessa komponenter 
till att vi formar denna negativa eller positiva attityd till ett objekt eller fenomen. Därför har 
en person som har en positiv attityd till ett objekt även positiva känslor, värderingar och 
tidigare erfarenheter kopplade till objektet.53    
 
Vidare menar Delamater (2003) dock att attityderna inte alltid styr det mänskliga beteendet. 
Detta visar sig exempelvis då vi människor säger en sak för att sedan göra något annat. 
Faktum är att det snarare är yttre påtryckningar (sociala påtryckningar) som har störst 
inverkan på vårt beteende och våra handlingar. Vi styrs och påverkas mycket av vad andra 
tycker och tänker, det vill säga av andra människors beteende och förväntningar. Det är just 
dessa yttre påtryckningar som gör att våra attityder och handlingar ofta saknar 
samstämmighet. Detta kan exemplifieras genom att vi tänker oss en individ som är en 
förhållandevis djupt troende kristen. Att personen är troende genererar inte enbart en bra 
grund för att förutsätta att personen kommer att gå till kyrkan någon gång under den 
uppkommande veckan. Detta beror på att personens benägenhet för att gå till kyrkan även kan 
påverkas av andra faktorer, som exempelvis vädret, familjen och situationen på 
arbetsplatsen.54  
 
Den finns två olika typer av attityder, nämligen; generella och specifika, påpekar Delamater 
(2003). Generella attityder är ett mindre tillförlitligt verktyg än specifika om vi vill förutsäga 
hur vi kommer att bete oss i en specifik situation. Exempelvis är en individs syn på hälsa en 
dålig ledtråd till hur denna persons kostvanor och träningsschema ser ut. Individens specifika 
tankar och övertygelser kring jogging ger dock en bättre ledtråd till hur denna persons 
motions och kostvanor ser ut. Detta leder till faktumet att om vi vill förändra individers 
beteende så är det viktigt att vi förändrar individernas attityder till just det specifika beteendet. 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att våra handlingar styrs mer av våra attityder när allt 
annat inflytande är minimalt samt när vår attityd är specifik till situationen. Eftersom dessa 
förutsättningar sällan är uppfyllda så hjälper det sällan att förändra människors attityder för att 
förändra beteenden.55

 
 

 
52 David G. Myers, Social Psychology, Ninth Edition, International Edition, New York 2007, sid. 124 
53 Delamater, 2003, Handbook of Social Psychology,  sid.  288-291 
54 Ibid, sid. 120-122 
55 Ibid, sid. 122-127 
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Nedan presenteras en modell (Figur 5 som benämns Påverkansfaktorer för attityder) som 
beskriver de fyra påverkansfaktorer som påverkar våra attityder. 
 

 
 

Detta påverkar 
attityder 

Familjen Direkta och 
Indirekta 

Upplevelser 

Kulturens 
Egenskaper 

Massmedia 

Delamater (2003) påpekar, vilket framkommer i modellen ovan att det finns fyra 
huvudsakliga påverkansfaktorer som influerar våra attityder nämligen; familjen, massmedia, 
direkta och indirekta upplevelser samt kulturens egenskaper. Familjen är den starkaste av 
dessa påverkansfaktorer eftersom vi redan i unga år förses av våra föräldrar med en stor 
mängd information. Därför har det visat sig att barns attityder i stor utsträckning korrelerar 
med sina föräldrars attityder. Massmedia förmedlar ett budskap som även det påverkar våra 
attityder. Media påverkar våra attityder både på ett positivt och negativt sätt exempelvis vad 
gäller skönhet, oprovocerat våld, krig, förstörelse samt attityder till politik. Vi påverkas och 
formar våra attityder även utifrån direkta och indirekta upplevelser. Direkta upplevelser är av 
den arten som vi själva upplever i första hand i förhållande till ett objekt som vi sedan 
utvecklar attityder till. Indirekta upplevelser upplever vi genom andra människor eller genom 
ett budskap som sprids i en organisation. Korrelationen mellan attityd och beteende är 
starkare vid en direkt upplevelse än vid en indirekt. Alltså är attityder som formas utifrån en 
direkt upplevelse mer troliga att leda till ett beteende som står i samband med attityden än då 
vi upplever någonting indirekt, exempelvis genom en annan människa eller via ett budskap i 
en organisation. Till sist formas våra attityder av den kultur vi lever i. Människor som bor i en 
västerländsk kultur kommer exempelvis att värdesätta individualitet högt medan människor 
från österländska kulturer värdesätter kollektivismen. Den kultur vi lever i kommer samtidigt 
också att påverka våra attityder till exempelvis sex, giftermål, familjen och de normer vi lever 
efter.56           
 

3.2 Organisationskultur 

3.2.1 Organisationskultur och ledning57

All managementforskning är inte på något sätt likriktad och en förutsättning som ofta tas för 
given är att organisationskulturen är unik och enhetlig och kan formas av företagsledningen 
menar Alvesson (2005). Denna föreställning kallar Alvesson LUUK, vilket står för Ledning 
av Uniforma och Unika Kulturer. 
  
 
 
 

 
56 Delamater, 2003, sid. 292-295 
57 Alvesson, Organisationskultur och Ledning, 2005, sid. 267-275 
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Alvesson menar att organisationens anställda ofta ses som likartade och att detta är ett sätt för 
ledningen att försöka minimera förändringsarbetets komplicerade natur. Detta sätt att betrakta  
organisationens anställda syftar till organisationens uniformhet (Alvessons första U i LUUK). 
Om organisationen istället ses som en blandning av olika kulturella föreställningar kommer de  
anställda att reagera olika på ledningens instruktioner, symbolbudskap och materiella 
förändringar. Detta skulle i sin tur innebära många tidskrävande åtgärder från 
företagsledningens sida för att minska oönskade effekter av ledningens handlingar då 
organisationens medlemmar reagerar på ett icke önskvärt sätt. I större, heterogena 
organisationer borde resultaten av ett försök att styra kulturen också vara problematiskt att 
mäta eftersom de olika avdelningarna i organisationen befinner sig i en specifik kontext och  
mätsystemet torde vara för grovhugget för att kunna mäta vad som faktiskt har hänt och hur 
föreställningar har förändrats.   
  
Det andra U:et (unikhet) inverkar också på ledningens möjlighet att styra 
organisationskulturen. Är kulturen inte unik, utan istället influerad av yttre faktorer såsom 
familjen, religion och samhället så försvagas ledningens maktposition eftersom det finns 
andra påverkanskrafter som inverkar utifrån. Därmed konkurrerar personer i ledande position 
om vad som skall anses vara organisationens bästa. Alvesson menar därför att det synsätt som 
så många ställer sig bakom, att organisationskulturen går att styras i sin helhet, är mycket 
förenklat. Dessutom menar Alvesson att de flesta chefer i verkliga livet inte heller förväntas 
styra en hel organisationskultur utan endast inom den kultur som finns i personens närhet. 
Ofta ses också förhållandet mellan ledningens initiativ och de anställdas reaktioner som 
mekanisk på så sätt att det ledningen kommunicerar är det som organisationen tar till sig och 
svarar på . Inget övrigt tycks inverka på förändringsinitiativ menar Alvesson kritisk.  
På ett felaktigt sätt likställs kulturstyrning med kulturförändring, menar Alvesson. Att 
kulturen måste omformas och förändras för att organisationen inte ska hamna efter i dagens 
förändliga värld är en vanligt förekommande teori vilken Alvesson ställer sig kritiskt till. 
Detta tankesätt är överskattat menar han eftersom ledningens initiativ, som ofta genomförs 
med hjälp av toppstyrning, endast påverkar kulturen på ett ytligt plan. Istället är det andra 
påverkanskrafter som har inverkan på företagskulturen. Vad kulturen framförallt påverkas av 
är exempelvis att företagets anställda mognar och utvecklas, att anställda byts ut och att 
organisationens kundkrets byts ut över tiden. Att samhället förändras och att dess invånare 
förändrar sitt tankemönster angående könsroller, sociala ideologier, auktoritet och hälsofrågor 
påverkar företagen i stor utsträckning. Även företagets yttre budskap såsom reklam påverkar 
hur de anställda uppfattar sin arbetsgivare. Därför menar Alvesson att ett företag har goda 
chanser att påverka kulturen genom att förmedla en image som de anställda uppfattar och tar 
till sig.  
 
Ofta uppfattas försök till kulturell förändring som negativ av organisationens medlemmar, 
undantaget de som själva står bakom och ser till att den genomförs. Att företaget minskar sin 
arbetsstyrka genom att göra sig av med mellanchefer kan undergräva moralen och idealen på 
företaget. På ett liknande sätt kan företagets tillväxt upplevas positivt av ledningen medan det 
för de anställda innebär nyanställningar som inverkar negativt på arbetsmoralen. Kulturella 
förändringar uppfattas alltså på olika sätt av olika medlemmar och grupper i organisationen.  
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3.2.2 Tre varianter av kulturförändring58

Alvesson (2005) hävdar att det finns tre huvudsakliga sätt att betrakta kulturförändring på.  
Den mest förekommande varianten av kulturell förändring är det teknokratiska projektet. Här 
är en medveten förändringsprocess i centrum och ett givet mål eftersträvas.  
 
Organisationen vill genomföra stora förändringar och gå från ett mindre önskvärt tillstånd till 
en mer önskvärd situation. Förändringen genomdrivs vanligen av ledningen som anses ha den 
rätta kompetensen för att klara av uppgiften att förändra kulturen. Förändringen genomförs  
uppifrån och ner i organisationens pyramid. Vanligtvis följer detta projekt en särskild plan 
från målbild till utvärdering: 

 
• Fas 1: Organisationens situation utvärderas och utifrån detta sätts tydliga mål upp 
• Fas 2: Den nuvarande kulturen analyseras och den önskvärda kulturen beskrivs 
• Fas 3: Vad utgör skillnaden mellan idag och den önskvärda framtiden 
• Fas 4: En plan för att förändra kulturen utvecklas 
• Fas 5: Planen genomförs 
• Fas 6: Förändringen utvärderas 

  
Det finns även andra sätt att se på kulturförändring, exempelvis som en organisk social 
rörelse. Utifrån detta synsätt växer den nya kulturen fram utan att någon stark och central 
vilja agerar för förändringen. Inget mål, särskild plan eller avsikt ligger bakom förändringen. 
Snarare är det så att grupper inom organisationen förändrar sin tankeprocess och ger nya 
meningar till vissa fenomen. Upphovet till detta nya tänkande kommer inifrån organisation 
och påverkas exempelvis av ett missnöje bland de anställda. Men krafter utanför 
organisationen som kundernas värderingar eller samhällets nya idéer inverkar också på  
företagskulturen. Kulturens förändring sker genom att grupper inom organisationen 
omedvetet anpassar sig efter dessa nya idéer vilket leder till att kulturen förändras. 
 
Slutligen kan kulturförändring ses som omgestaltande i vardagen. I likhet med den organiskt 
sociala rörelsen finns inte heller något storslaget projekt som syftar till kulturell förändring 
eller ett tillstånd som uppfattas som något negativt som bör förvandlas till något positivt av 
företagsledningen. Det rör sig inte heller om några nya samhällstrender utan är snarare en 
effekt av att en enskild chef eller informell auktoritet genomför förändringen utan att det för 
den skull är organiserat eller utformat som ett projekt. Målet är inte förutbestämt och 
förändringen genomförs spontant och informellt. Denna typ av kulturella förändringar har 
oftast inte den effekten att de påverkar organisationskulturen i stort, utan snarare att de 
människor och grupper som huvudaktören direkt samspelar med påverkas.   

3.2.3 Klassiska managementlitteraturens bristande medvetenhet om 
kulturförändringens komplexitet. 59

Då vi läser Alvessons bok Organisationskultur och Ledning tycker vi att det är uppenbart att 
han är mycket kritisk till hur den klassiska managementlitteraturen ser på kulturförändring. 
Alvesson (2005) frågar sig om en kulturförändring främst berör föreställningar, idéer och 
värderingar eller berör den i första hand materialistiska förändringar? Alltså, förändringar som 
direkt påverkar beteendet som sedan i sin tur påverkar den kulturella nivån. Dessa  

 
58 Alvesson, 2005, sid. 277-281 
59 Alvesson, 2005, Sid. 282-287 
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resonemang bygger på tanken om att ledningen måste förändra människors värderingar för att 
möjliggöra en verklig förändring av organisationskulturen. En annan föreställning är att 
beteenden styr en stor del av kulturförändringen. Det skulle med andra ord vara fullt 
tillräckligt att omfördela resurser och belöna eftersträvade beteenden för att förändra 
organisationskulturen. Alvesson hänvisar till Anthony (1994) som menar att ”kulturförändring 
som inte understöds av en materiell förändring i strukturbelöningssystem, föreskrifter och  
policy kommer antagligen att uppfattas som overklig och en eventuell anpassning till den blir 
kortvarig”. Alvesson menar att möjligheten att lyckas med kulturförändring till stor del beror 
på organisationens natur. Om det rör sig om en kärnverksamhet med produktion och mätbara 
resultat så förefaller det svårt att få personalen att lägga ner kraft och energi på annat än det de 
kommer att belönas för.  Beroende på organisationen kan olika betoningar på ”ren” 
kulturförändring och kombinerad  kultur och ”klassisk” förändring vara rimlig. Ibland kan 
kulturförändring till stor del omfattas av förändringar i attityder och värderingar medan det 
ibland även krävs förändring av materiell och strukturell natur. Alvesson menar att det är 
verkningslöst att försöka åstadkomma en förändring av attityder och värderingar utan att 
genomföra åtgärder för beteendekontroll. Han menar att kulturella budskap måste anknyta till 
en materiell nivå för att framstå som trovärdiga och fastna i människors medvetande.  
 
Sammantaget tolkar vi det därför som att Alvesson menar att det råder en överdriven 
positivism kring åstadkommandet av medveten kulturförändring inom 
managementlitteraturen. Han menar att en stor grupps kulturella yttringar utgör ett tungt 
motstånd till ledningens eventuella försök att förändra individers attityder och värderingar. 
Dessutom förstärks denna motvikt i och med förekomsten av olika gruppidentifikationer samt 
olika kulturella orienteringar.  
 
Alvesson menar att det ofta glöms bort att kulturbegreppet innefattar alla organisationens 
medlemmar, även de i ledningen. Han menar att ledningen sällan ställer sig frågan vad de kan 
göra för att förändra sig utan att de istället väljer att vända sig till massorna för att skapa 
förändring. När organisationer står inför en radikal kulturförändring tycks ofta chefer och 
ledning se sig stå utanför den redan etablerade kulturen. Även om ledningen kan ha en 
förståelse för behovet att ompröva kulturella föreställningar så sitter de ofta fast i antaganden 
som tas för givna. Dessa antaganden riskerar då att utvecklas till blinda fläckar som stärker 
deras egna synsätt och som reproducerar det som de hoppas förändra.  
 
Uthållighet och långsiktigt tänkande anser Alvesson vara förutsättningar för kulturell 
förändring. Detta stämmer dock inte överens med företagens verklighet då chefer sällan 
stannar längre än några år på sina poster samt att nya chefer ofta tidigt vill sätta sin egen 
prägel på organisationen. Alvesson menar vidare att det, i verkligheten snarare rör sig om ett 
arbete där högsta ledningen försöker bevara eller modifiera organisationskulturen snarare än 
att radikalt förändra densamma.  
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3.3 Förändring av attityder genom förändring av beteenden 
Forskning har visat att vi kan förändra attityder genom att förändra beteenden. Vi människor 
har en benägenhet att börja tro på det vi agerar för. Vi tar på oss en roll som formar våra 
attityder. Samma fenomen uppkommer med hjälp av talet, vi människor tror på det vi säger. 
Detta gäller så länge vi inte blivit tvingade eller mutade till att uttrycka något som vi inte tror 
på. När vi saknar någon utomstående förklaring till det vi uttryckt så kommer vi att börja tro 
på det vi sagt, och förändrar våra attityder så att det uttryckta stämmer överens med vår bild 
av verkligheten.60  

3.3.1 När attityder styr beteende 
Olika faktorer påverkar i vilken utsträckning attityden styr beteende. Attitydens natur spelar 
roll i sammanhanget. En attityd som är formad efter en direkt upplevelse har en stor inverkan 
på beteendet. Samma sak gäller för en attityd som är lättillgänglig hos individen i fråga. 
Individens självmedvetenhet inverkar också på attitydens styrka gentemot beteenden. En 
individ med en hög grad av självmedvetenhet kommer att vara mer benägen att agera i likhet 
med hans eller hennes attityder än en person med en låg grad av självmedvetenhet. 
Situationen har också en stor inverkan på attitydens inflytande på beteenden. En situation som 
förstärker individens självmedvetenhet leder till att attitydernas inflytande på beteendet också 
förstärks. Samma sak händer när personer tvingas motivera sina egna attityder, det vill säga 
de börjar agera på ett sätt som stämmer överens med deras attityder. 61

3.3.2 Self Presentation theory 
Vi har presenterat hur attityder kan påverkas och fortsätter denna diskussion genom att nedan 
beskriva varför attityder förändras. Enligt teorin Self Presentation Theory har människan en 
önskan att framstå som konsekvent. Av strategiska orsaker så väljer vi att utrycka attityder 
som får oss att framstå som konsekventa i andras ögon. Detta sägs vara en av anledningarna 
till varför våra beteenden har så stor inverkan på våra attityder. Detta förklarar dock inte all 
förändring av attityder då vi ofta förmedlar dessa förändringar inför individer som inte har 
någon vetskap om våra tidigare värderingar och tankar.62

3.3.3 Cognitive Dissonance & Self Perception theory 
Att vi vill framstå som konsekventa förklaras av teorin Cognitive Dissonance Theory. 
Dissonans är det obehag som uppkommer när vi utan yttre påtryckning uttrycker saker och 
agerar på ett sätt som strider mot våra egna attityder. För att reducera detta obehag, denna 
dissonans, väljer vi att ändra våra värderingar och tankar. Vi ändrar alltså våra attityder så att 
de ska stämma överens med våra handlingar. De som stödjer denna teori menar att vi alltid är 
medvetna om förhållandet mellan våra handlingar och attityder och att vi, när de avviker från 
varandra, känner oss tvingade att ändra den ena av de två faktorerna. Vi försöker alltid 
förklara för oss själva varför vi har agerat som vi har gjort och det är sedan denna förklaring 
som skyddar oss från dissonans. Dissonans uppstår ofta när vi skall fatta ett viktigt beslut, då 
blir vi oroliga inför tanken att vi måste välja rätt alternativ. När vi väl har fattat det viktiga 
beslutet försöker vi ofta reducera dissonansen genom att uppvärdera det valda alternativet 
samtidigt som vi nedvärderar det bortvalda. Denna värdering är ofta så starkt rotad i oss att vi 
i efterhand tycker oss ha gjort rätt val även om vi fått bevis på motsatsen. Detta leder till att vi  
 

 
60 Myers, 2007, sid. 127-130 
61 Lippa, 1994, Introduction To Social Psychology, , Sid. 236 
62 Myers, 2007, sid. 136, 137 
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ofta har svårt att i efterhand objektivt värdera om våra beslut fattades på riktiga grunder eller 
inte.63  
 
Teorin Self-Perception Theory, förklarar varför våra attityder förändras. Denna teori 
förutsätter att våra attityder är svaga och otydliga och att vi tolkar våra och andras attityder 
utifrån handlingar och beteenden. Vi observerar våra egna och andras handlingar som om vi 
stod utanför vår egen kropp och tolkar utifrån dessa handlingar hur våra attityder ”borde” se 
ut. Utifrån denna teori tolkar vi vårt beteende på samma sätt som vi tolkar andras beteenden. 
Genom att höra och se hur vi agerar informeras vi om hur våra attityder ser ut samt hur starka 
de är.64 För att exemplifiera detta kan vi föreställa oss att en person blir tillfrågad hur dennes 
attityder förhåller sig till rött kött. Om personen inte tidigare har reflekterat kring denna fråga, 
om han eller hon inte är vegetarian eller dylikt, så finns det en risk att denne inte direkt vet 
hur attityderna förhåller sig. Detta kan leda till att personen funderar över hur ofta han eller 
hon ätit rött kött under den senaste tiden, detta för att få en ledtråd till hur attityderna förhåller 
sig.65

 
I denna tolkning försöker vi ta hänsyn till vilka yttre påtryckningar individen kan ha varit 
utsatt för, och som kan ha påverkat individens beteende. Om tolkningen visar att det saknas 
yttre förklaringar till beteendet så förklarar vi våra handlingar som en spegel av våra attityder. 
Tolkningen är alltså den mekanism, det verktyg som omformar och skapar nya  
attityder.66 Denna tolkning får extra stor betydelse i formandet av attityder när beteendet inte 
kan förklaras utifrån yttre påverkan och restriktioner. De handlingar vi utför av egen fri vilja 
är avslöjande.67

 
Fenomenet The foot-in-the-door Effect kan förklaras av Self-Perception Theory. Detta 
fenomen utgår från att det är lättare att få en individ att utföra en stor tjänst om denne först 
utfört en mindre tjänst.  Exempelvis är det lättare att få en människa att skänka tusen kronor 
till ett barnhem om denna tidigare skänkt en mindre summa till barnhemmet i samma syfte. 
Detta eftersom den första mindre gåvan stimulerar individens attityder till att vara hjälpsam. 
Denna attityd hjälper sedan till att öka förutsättningarna för en större gåva i framtiden. 
Individen resonerar med sig själv och säger att denne borde hjälpa barnhemmet eftersom 
denne är en hjälpsam människa.68  
 
Sammanfattningsvis förefaller Cognitive Dissonance Theory och Self-Perception Theory 
förklara samma fenomen, det vill säga förändring av attityder, men på olika sätt. Teorierna 
förklarar helt enkelt detta fenomen baserat på olika situationer. Dissonansteorin förklarar hur 
våra attityder påverkas när vi agerar på ett sätt som tydligt strider mot välförankrade attityder. 
Teorin menar att vi då ändrar attityderna för att minska den upplevda dissonansen, det vill 
säga det upplevda obehaget. Self-Perception Theory förklarar skapandet av nya attityder i 
situationer där dessa inte är väldefinierade och tydliga, det vill säga i situationer där vi inte 
riktigt är medvetna om hur våra attityder ser ut. Vi studerar vårt beteende, reflekterar över 
dess följder och utvecklar sedan tydligare och mer medvetna attityder.69

 
63 Ibid, sid. 136-140 
64 Ibid, sid. 141 
65 Lippa, 1994, Sid. 227 
66 Albarracin, at al. 2005, The Handbook of Attitudes, sid. 250 
67 Myers, 2007, sid. 141 
68 Albarracin, at al. 2005, sid. 253 
69 Ibid, sid. 148 
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3.3.4 Biased Scanning70

Att agera utifrån en roll kan också förändra en persons attityder. Denna teori framställdes av 
den tidiga forskningen inom socialpsykologi. Under dessa experiment var hypotesen att 
försöksobjektet, genom att spela en roll, selektivt endast väljer ut, beaktar och stödjer 
argument som stöttar en sida av en fråga. Då vi tilldelas en roll, söker vi att övertyga oss 
själva att den position vi har intagit är den rätta, den mest korrekta och därmed förändras våra  
 
attityder. Ett exempel på när en partisk och ensidig tolkning kan förändra attityder är när en 
person ska debattera och argumentera för en viss ståndpunkt. Att spela en roll där kognitiv 
dissonans uppstår, det vill säga då ett beteende inte överensstämmer med attityd, får oss 
samtidigt att beakta och ta till oss ny information som påskyndar förändrandet av attityden. I 
liknande situationer blir vi mer vidsynta och öppnar våra sinnen för nya idéer och är därmed 
mer tillgängliga för nya attityder. Denna vidsynthet minskar samtidigt den ensidiga och 
partiska tolkningen.   
 
Attityder förändras då förändringen har uppenbara fördelar. Exempelvis då vi får information 
om att en särskild ståndpunkt är riktig, att ett särskilt ställningstagande kommer att leda till 
social uppskattning eller att en viss attityd kommer att belönas. Dessa incitament till 
förändring samt den ensidiga tolkningen är betydelsefulla för att attityder ska förändras. Då 
incitamenten för ett särskilt beteende, som inte är överensstämmande med attityden, är 
begränsade blir vår vilja att anpassa oss till denna nya ståndpunkt ännu större. Särskilt tydligt 
kan detta visa sig då vi tävlar om en belöning som endast kommer att delas ut till några av de 
tävlande. 
 
Sammanfattningsvis kan vi, författarna av denna uppsats, konstatera att det förhåller sig så att 
beteende påverkar attityder men att attityder samtidigt påverkar beteenden. Vi fortsätter nu 
med ett avsnitt om kommunikation i organisationer. 
 

3.4 Kommunikation i organisationer71

Om ledningen i ett företag vill påverka och förändra attityderna hos sina anställda måste de på 
något sätt kommunicera detta budskap. Därför vill vi redogöra för kommunikationens process 
och vad som eventuellt kan störa denna process. 

3.4.1 Kommunikationsprocessen 
Kommunikation, påstår Hellriegel (2005) at al., definieras som överföring och utbyte av 
information från en person till en annan, det vill säga mellan en mottagare och avsändare. 
Kommunikationsprocessen består dels av budskapets sändande och mottagande men innebär 
också ett utbyte av idéer, attityder, värderingar, fakta och åsikter. Kommunikation är ett för 
ledningen absolut nödvändigt sätt att planera, organisera, kontrollera och leda organisationens 
verksamhet. Därför måste de inhämta korrekt information för att underlätta sin beslutsprocess. 
Kommunikation sker naturligtvis inte enbart i vertikal riktning, det vill säga mellan chef och 
anställd, utan även chefer emellan och anställda emellan samt med företagets kunder.  
 
 
 

 
70 Delamater, J. 2003, sid. 224-226 
71 Hellriegel et. al., 2005, sid. 449-466 
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Det kommunicerade budskapet utgår alltså ifrån en avsändare som utifrån sina tankar och 
känslor utformar detta i form av en kungörelse som exempelvis är skriftlig, muntlig eller 
presenterad visuellt. Personen som tar emot kungörelsen tolkar avsändarens budskap och 
mening med meddelandet på ett sådant sätt att det är förståeligt. I sin tur söker mottagaren 
efter mening och konsensus mellan avsändare och mottagaren.  

3.4.2 Hinder för effektiv kommunikation  
Det finns ett antal faktorer som hindrar effektiv överföring mellan sändare och mottagare. 
Dessa faktorer finns både inom organisationen och hos den enskilda individen. Inom 
organisationen påverkas kommunikationen av de hierarkier som är uppbyggda i företaget. En 
organisation som har starka hierarkiska uppdelningar och där en personens status inom 
företaget framhålls som viktig försvårar kommunikationsprocessen. Budskap som utformas av 
ledningen måste föras vidare ner genom hierarkierna och kan lätt förvanskas eller 
missuppfattas på vägen. Budskap som innehåller ett komplex information, exempelvis 
gällande tekniska specifikationer, är svårare för en utomstående som inte är insatt i 
förkortningar och en viss jargong att uppfatta. Dessa budskap kan vara vanligt förekommande 
i delar av organisationer där ett tekniskt kunnande är stort eller där verksamheten är avsevärt 
annorlunda än i företaget i övrigt. Att det inom organisationen finns grupper som har egna 
mål som inte överrensstämmer med organisationens övergripande mål försvårar också  
kommunikationen. Detta skapar konflikter mellan organisationens grupper som har olika mål, 
vilka i sin tur kan ha uppkommit genom att grupperna har fått olika information från 
ledningen eller tolkat denna information på skilda sätt.  
 
Individerna i organisationen är en barriär för kommunikationens fria framfart, påpekar 
Hellriegel et al.. Individer tolkar ord och budskap på ett individuellt sätt vilket innebär att ett 
kommunicerat budskap från ledningen uppfattas på olika sätt och organisationernas 
medlemmar kommer sedan att agera utifrån sin egen tolkning. Även 
organisationsmedlemmarnas känslor påverkar kommunikationsflöde. Avsändaren förmedlar 
inte enbart fakta och uppfattningar utan även känslor vilka mottagaren uppfattar eller inte 
uppfattar och det mottagna budskapet tolkas utifrån mottagarens känslor. De känslor som 
uppfattas eller inte uppfattas kan leda till förvirring om de inte överrensstämmer med 
budskapet. Samma problem riskerar att uppstå om de uteblir trots att vi förväntar oss att de 
skall följa ett visst budskap. Känslor förmedlas i stor utsträckning verbalt och därför 
missuppfattas ofta icke verbala budskap. Varje kultur har sitt speciella sätt att uttrycka känslor 
och därför är missförstånd vanliga då människor från olika kulturer möts. 
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4. Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras sammanfattningarna av de intervjuer vi genomfört och de 
presenteras i kronologisk ordning.  

 

4.1 intervjuer 
 
4.1.1 Intervju med Trelleborg AB  

 
Den 29:e november 2007 intervjuar vi via telefon Rosman Jahja som är Public Relations 
Manager, Corporate Communications, på Trelleborg AB. Nedan presenteras det vi anser 
vara det mest centrala som framkom från intervjun. Svaren finns i sin helhet bifogade i slutet 
av studien. För mer information om Trelleborg AB: http://www.trelleborg.com/en/  

 
 
Vi inleder intervjun med att fråga Jahja i vilken utsträckning han tror att det går att påverka de 
anställdas attityder till hållbar utveckling. Han menar att hur man på individnivå förhåller sig 
till hållbar utveckling, det vill säga till miljö och samhällsfrågor, till stor del beror på vilka 
värderingar individen har. Dessa värderingar speglas både i hur individen är som privatperson 
och som medarbetare. Han menar att man som arbetsgivare kan påverka, stärka och stimulera 
vissa attityder som redan existerar hos medarbetare. Med tålamod och långsiktigt arbete 
menar han att det till och med kan finnas förutsättningar att kunna förändra en åsikt. Jahja 
påstår att det är viktigt att vara medveten om att det kräver mycket mer arbete för att förändra 
en värdering än en mindre djuplodad åsikt. Värderingar formas snarare av lärande än av 
kortsiktiga förmaningar, därför väljer han att göra skiljelinje mellan värderingar och attityder. 
Attityder definierar han som betydligt ytligare föreställningar i jämförelse med värderingarnas 
mer djupgående uppfattningar om vad som är rätt och fel. Värderingar formas under 
uppväxten, när individen blir äldre så blir dessa värderingar ”trögare” och förändras relativt 
långsamt. Därför ser han hållbart arbete och arbetet gentemot de anställda snarare som ett 
arbete med förändrande av värderingar snarare än förändrande av attityder. 
Sammantaget så tror han definitivt att företagen har en roll i påverkan av sina anställdas 
attityder. Framförallt så tror han att det går att stimulera tanken om innovation och 
företagsamhet som en del av lösningen på problemet.  
 
Vi frågar sedan hur väl han anser att de på Trelleborg lyckas påverka de anställdas attityder 
till hållbar utveckling. Jahja svarar då att han upplever att de får ett bra gensvar från företaget 
vad gäller dessa frågor. Internt är alla oerhört positiva vad gäller detta arbete och vill göra en 
insats så länge det inte äventyrar företagets existens. Jahja menar att om arbetet med hållbar 
utveckling skulle äventyra verksamheten i sig så skulle arbetet sakna mening. Detta då 
lönsamhet är en förutsättning för det fortsatta arbetet.  
 
Då vi frågar vilka metoder Trelleborg använder sig av för att påverka de anställdas attityder 
till hållbar utveckling svarar han att de lägger tonvikt på intern information och 
kommunikation som sprids via olika kommunikationskanaler. De använder sig bland annat av 
ett intranät som alla anställda har tillgång till. Det finns en gemensam tidning som kommer ut 
fyra gånger om året samt en intern tidning som kommer ut två gånger om året. Nästa år  

 37

http://www.trelleborg.com/en/


Högskolan i Gävle, Magisteruppsats 15p, HT 2007  
Ledarskapets Påverkan av Attityder till Hållbar Utveckling  
Författare: Lars Dahlgren & Jacob Linusson 
 
kommer det dessutom att införas ett digitalt nyhetsbrev, som även det skall gå ut till alla 
anställda. Självbestämmandet inom de olika delarna av företaget har tidigare lett till att 
information till alla anställda från centralt håll har varit mycket ovanligt. Han förklarar vidare 
att de har etablerat ett nätverk för miljöfrågor. Nätverket består av lokalt ansvariga som träffas 
med jämna mellanrum. Detta för att de skall kunna kommunicera gemensamma budskap 
angående hur arbetet med dessa frågor skall bedrivas. Jahja berättar vidare att han själv är 
väldigt involverad i arbetet med Trelleborgs uppförandekod, bland annat med att sprida denna 
till alla anställda. I denna uppförandekod står det klart och tydligt att Trelleborgs 
grundläggande princip för deras arbetsplats och miljöarbete är att de skall bidra till en 
ekologisk hållbar utveckling och till att säkerställa hälsa för alla medarbetare. Det är viktigt 
för Trelleborg att berätta hur de arbetar med frågorna kring hållbar utveckling. De har bland 
annat en väl utvecklad hållbarhetsredovisning som finns att läsa både på webben och i tryckt 
form. 
 
Vi frågar Jahja om han anser att beteende kan styra attityder inom en organisation. Han svarar 
att alla organisationer är uppbyggda av individer och han menar därför att det gör det svårt att 
tillämpa denna teori på organisationer. Jahja medger dock att han tror att det faktiskt kan vara 
så att beteende styr attityder i vissa fall. Som exempel berättar han om ett fall då en person 
inte tycker det är speciellt viktigt att sortera avfall. Samma person ser sedan att hans grannar 
sorterar. Detta menar Jahja kan leda till att personen iakttar de andras beteenden och att det i 
förlängningen kan påverka attityden till avfallssortering. Han menar att trycket från 
omgivningen och individens behov av att inte vara annorlunda kan få individen att ändra sina 
attityder. På det sättet medger Jahja att beteenden med all säkerhet kan påverka attityder.  
Jahja är dock tämligen övertygad om att Trelleborg framförallt jobbar för att förändra 
attityderna så att beteenden förändras, och inte tvärtom. Samtidigt menar han att det i vissa 
situationer kan vara tidsbesparande att jobba rakt på förändring av beteende istället för att ta 
omvägen via attityder. Att förändra beteenden blir mer påtagligt än att förändra attityder. Han 
vill dock poängtera att det är viktigt att man inte glömmer bort attityderna. För om individerna 
inte tycker att det nya arbetssättet är logiskt så kommer det inte heller att vara så lätt att få 
medarbetarna att följa arbetssättet. Det måste finnas en förklaring, logik och en förståelse till 
varför det nya arbetssättet införs, menar han.  
 
Vi frågar sedan Jahja vilka metoder de använder sig av för att påverka de anställdas beteende 
så att det stämmer överens med Trelleborgs mål för hållbar utveckling och han svarar då att 
de använder sig av de olika informationskanaler som beskrevs ovan när vi diskuterade hur de 
försöker att påverka attityder. Vidare menar han att uppförandekoden är ett bra exempel på en 
metod som de använder sig av för att påverka beteenden. Uppförandekoden innehåller regler 
för hur anställda skall uppträda och förhålla sig till hållbar utveckling. Vidare menar han att 
det är viktigt att alla ledare sprider samma budskap till sina anställda för att på ett bra sätt 
kunna påverka beteende. 
 
Sen ville vi veta vilka faktorer Jahja anser påverkar företagets organisationskultur. Jahja 
hävdar att den absolut viktigaste faktorn är ledarskapet, detta då han menar att ledarskapet 
innehåller så mycket symbolik. Det som cheferna gör är det som ses som okej och det som  
belönas inom organisationen. Ledarskapet bedömer han är den absolut största enskilda faktorn 
till kulturpåverkan. Vidare menar han att man också kan påverka attityder och därigenom 
kulturen genom olika utbildningsinsatser, där olika arbetssätt för att exempelvis lösa vissa 
miljöproblem kan diskuteras. Han menar att Trelleborg som företag har grundattityder och 
grundvärderingar som de vill att alla anställda skall tillgodogöra sig. Dessa ideologier  
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kommunicerar de via utbildningar och genom utskick av olika material. Sammantaget så 
väljer han att beskriva denna påverkan i två delar, där utbildning utgör den ena och 
ledarskapet den andra påverkansmekanismen. Han inser dock att även historien om Trelleborg 
påverkar deras organisationskultur, där kulturen påverkas av hur det varit i Trelleborg 
tidigare, historien sitter i väggarna. I huvudsak menar han att det är dessa faktorer som 
påverkar organisationskulturen, nämligen; ledarskapet, utbildning och en liten del historia. 
 
Härnäst vill vi veta hur han tror att de anställda uppfattar ledningens arbete med att förändra 
deras attityder till hållbar utveckling. Jahja börjar med att erkänna att han inte har något 
statistiskt säkerställt svar på den frågan för att företaget helt enkelt inte har gjort någon 
undersökning som svarar på den frågan. Han uppfattar dock att det finns en positiv 
grundläggande hållning till hållbar utveckling. Detta i alla fall så länge som individen själv 
slipper göra några större personliga uppoffringar. ”Gnissel” kan dock uppstå just när 
individen själv tvingas till uppoffringar för att agera på ”rätt sätt”.  
 
Vi frågar Jahja om Trelleborg involverar sina anställda i arbetet med att förändra deras 
attityder till hållbar utveckling. Om så är fallet vill vi veta på vilket sätt detta sker. Om de inte 
involverar sina anställda i detta arbete så vill vi veta hur Jahja tror att detta inverkar på deras 
möjligheter att förändra sina anställdas attityder. Jahja tycker att Trelleborg har en del arbete 
kvar att göra. Han är medveten om att det finns andra företag som har olika 
personalverksamheter som Trelleborg saknar. Vidare säger han sig vara medveten om att detta 
kan påverka förändringen av attityder. Han menar att resultatet av deras arbete med att 
förändra attityder nog skulle kunna förbättras om sådana personalverksamheter fanns och 
användes systematiskt. Detta är en ledningsfråga som han tror att Trelleborg kommer att bli 
bättre på i framtiden. Förhoppningsvis kommer att bli bättre på att informera om att 
Trelleborg kan hjälpa samhället i frågor som har med hållbarutveckling att göra. Då tror han 
att det kan bli lättare att få ett större lokalt engagemang och att personalaktiviteterna kommer 
att vara ett naturligt steg i den riktningen. Men han menar att Trelleborg inte riktigt har nått 
dit ännu.  
 
Som näst sista punkt vill vi veta om Trelleborg belönar sina anställda som agerar i linje med 
deras mål för hållbar utveckling. Om Trelleborg gör det så vill vi veta hur Jahja tror att detta 
belöningssystem påverkar möjligheterna till att detta beteende upprepas. Om ett sådant system 
saknas så är vi intresserade av att få höra om Jahja tror att ett belöningssystem skulle kunna 
effektivisera deras arbete med hållbar utveckling. Jahja säger sig ej känna till något 
belöningssystem på individnivå. Däremot säger han att belöningssystem på avdelningsnivå 
förekommer så till vida att de belönar med uppmärksamhet. Han berättar att avdelningar som 
gjort något bra får uppmärksamhet och får lite av en hjältebenämning inom företaget Bland 
annat så brukar goda insatser på detta område lyftas fram i deras hållbarhetsredovisning 
genom att berätta hur arbetet på den lyckade avdelningen sett ut. Den enskilda avdelningens 
arbete tas helt enkelt ut som ett bra exempel inom företaget. Han säger vidare att det alltså 
inte rör sig om några finansiella belöningar utan snarare om belöningar i form av 
uppmärksamhet och att få chansen att vara en intern förebild. Han utesluter dock inte att  
Trelleborg i framtiden kommer att använda sig av nyckeltal för att kunna belöna bra beteende 
på individnivå, beteenden som rör hållbarhet och ett hållbart beteende. Belöningssystem på 
individnivå finns i och för sig redan idag men då främst bara som belöningar efter 
uppfyllanden av finansiella mål.  
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Till sist frågar vi Jahja om han själv har något att tillägga. Jahja vill ta upp den feedback som 
de har fått på deras hållbarhetsredovisning från en student från nationella miljöinstitutet. 
Studenten menade att Trelleborg själva måste bestämma sig för vad de menar med begreppet 
hållbar utveckling, de måste alltså definiera vad hållbar utveckling betyder för Trelleborg. 
Jahja menar att han stämmer in i denna feedback då allmänheten kanske inte förstår vad just 
Trelleborg menar när de pratar om hållbar utveckling. Alla har sin egen uppfattning om vad 
detta begrepp innehåller och betyder. Han menar att man kan ställa sig frågan om hur 
tillämpbar denna term är i det dagliga arbetet som bedrivs ute i företagen. Vidare berättar han 
att han upplever termen som lite abstrakt. Om man säger att medborgare i framtiden skall ha 
samma rättigheter och möjligheter som vi själva har, vad innebär då det i praktiken? Det finns 
många olika sätt att säga vad det faktiskt innebär. Jahja menar att begreppet hållbarhet måste 
definieras och göras tillgängligt för vanliga människor, så att alla kan förstå vad hållbarhet 
innebär. Han menar att begreppet hållbarhet måste brytas ned så att det passar in i olika 
branscher och olika personer. Det skulle bli ett mer greppbart begrepp om det fanns någon 
definition som förklarade vad hållbarhet betyder för just Trelleborgs produkter, för de 
kemikalier som just Trelleborg använder sig utav. Allmänheten måste få en chans att förstå 
vad företagen och andra menar när de använder begreppet hållbar utveckling. Om detta skulle 
bli verklighet menar han att det skulle bli lättare för den enskilde att leva med ett beteende 
som kan klassas som hållbart. Jahja menar att man ibland kan tro att man talar om samma 
saker, men att det sedan visar sig att begreppet hållbarhet har tolkats på helt olika sätt av de 
olika parterna. Vidare menar han dock att detta begrepp nog kommer att utkristallisera sig 
med tiden, alla begrepp behöver ett tag på sig för att så att säga sätta sig. Han säger sig också 
tro att denna definitionsfas säkerligen skulle underlättas om alla företag använde sig av 
samma riktlinjer, exempelvis GRI:s riktlinjer, när de upprättade sina hållbarhetsredovisningar. 
Det skulle nog kunna innebära att det utvecklades några vedertagna indikatorer som kan 
handla om miljö användning, återvinning, kemikalier och koldioxidutsläpp. Vad är nivåer är 
hållbara respektive inte hållbara.  

 40



Högskolan i Gävle, Magisteruppsats 15p, HT 2007  
Ledarskapets Påverkan av Attityder till Hållbar Utveckling  
Författare: Lars Dahlgren & Jacob Linusson 
 

4.1.2 Intervju med NCC  
 

Den 3:e december 2007 intervjuar vi via telefon Göran Gerth, som är Miljöchef på NCC 
Constructions Sverige AB. Nedan presenteras det vi anser vara det mest centrala som 
framkom från intervjun. Svaren finns i sin helhet bifogade i slutet av studien. För mer 
information om NCC:  http://www.ncc.se

 
 
Vi inleder intervjun med att fråga i vilken utsträckning Gerth tror att det går att påverka de 
anställdas attityder till hållbar utveckling. Han menar bestämt att NCC har möjlighet att 
påverka och styra attityderna hos de anställda. 
Gerth förklarar att hans syn på organisationen är att varje person är unik och olik den andra. 
Därför är varje individ olika lätt eller svår att påverka. I vilken utsträckning påverkan är 
möjligt beror i sin tur på hur mottaglig varje individ är för budskap om hållbar utveckling. I 
sin tur beror detta på hur motiverad den enskilde individen är till frågor om hållbar 
utveckling. En nyckel till att influera attityder är organisationskulturen, som han menar sitter i 
väggarna. Gerth anser absolut att de påverkar de anställdas attityder men att det är svårare att i 
detalj precisera i vilken utsträckning detta sker. Han menar att alla individer inte förstår 
budskapet om hållbar utveckling och att andra individer har en ovilja att förändra sig. Gerth 
anser att det med tiden dock blivit lättare att föra fram idéer om hållbar utveckling i och med 
den ökade debatten i samhället och i media. Individerna på NCC har alltså blivit mer 
mottagliga för budskap om hållbar utveckling. Sammanfattningsvis menar han att de 
antagligen aldrig kommer att lyckas påverka attityderna till hållbar utveckling i en sådan 
utsträckning att alla på företaget är odelat positiva till sådana frågor. 

 
När vi frågar Gerth hur väl han anser att de på NCC lyckas påverka de anställdas attityder till 
hållbar utveckling påpekar han, vilket han tidigare också nämnt i intervjun, att det under det 
senaste året har blivit allt lättare att påverka de anställdas attityder i och med den ökade 
klimatdebatten med bland andra Al Gore i spetsen. Detta har visat sig bland annat vid 
fikaborden på NCC där klimatfrågor har diskuterats allt oftare på senare tid. Många av de 
anställda känner en oro för framtiden samt att de på NCC har ett stort ansvar för sin egen 
verksamhet utifrån ett hållbart perspektiv och tar därför hänsyn till detta i sitt vardagliga 
arbete. Detta leder i sin tur att de anställda är mer mottagliga för organisationens budskap om 
hållbar utveckling, menar Gerth.  
 
När vi frågar NCCs’ miljöchef om vilka metoder de använder för att påverka de anställdas 
attityder till hållbar utveckling svarar han först att NCC har betraktat arbetet med hållbar 
utveckling som en kunskapsfråga. Vilket därför har lett till att de framförallt har inriktat sig på 
att arbeta med utbildning och informationsmöten inom hållbar utveckling. Denna information 
har framförallt förmedlats genom NCCs’ intranät där de bland annat håller på att utveckla en 
klimat- blogg och ett forum där anställda ska få möjlighet att uttala sig och ge förslag till 
NCCs’ arbete med hållbar utveckling. Intranätet, som alla i organisationen har tillgång till, 
används som styrmedel och informationskanal. Gerth förklarar att arbetet med Hållbar 
Utveckling på NCC också präglas av många interna dialoger, exempelvis vid särskilda forum 
eller helt enkelt öga mot öga i det vardagliga arbetet. I interna tidningar som ges ut av NCC 
varannan månad förmedlas budskap och debatt om hållbar utvecklig. På NCCs’ hemsida finns 
också en historisk berättelse om organisationens arbete för hållbar utveckling vilket kan 
fungera som en utgångspunkt för deras anställda, förklarar Gerth. 
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Han fortsätter att förklara att ledarskapet är viktigt för att kunna nå ut till de anställda inom 
NCC. Gerth menar att personer med ledande befattningar har en möjlighet att visa på goda 
exempel och föredömligt tänkande och beteende inom Hållbar Utveckling. Ledare, menar 
han, kan visa på att iden om hållbar utveckling inte bara är tomt prat. Detta är framförallt 
viktigt för att nå ut till de individer som är mer svårpåverkade och sända dem budskapet att ” 
…det bara är att falla in i ledet”.     
 
Då vi ställer frågan om Gerth anser att beteendet kan styra attityderna inom en organisation 
svarar han först att han inte har reflekterat över detta i någon större utsträckning. Vid närmare 
eftertanke anser han framförallt att det är tvärtom, att attityderna styr beteendet. Först när vi 
utvecklar frågan ytterligare och förklarar teorierna som ligger bakom frågan får vi känslan att 
han verkligen förstår vad vi menar med den och han förklarar då att han tycker att det är 
viktigt att de anställda genom handling själva kan upptäcka fördelar som ett särskilt beteendet 
innebär. Vilket förhoppningsvis kan leda till en attitydförändring. Exempelvis nämner han 
Eco Driving, vilket är ett sätt att framföra ett fordon på, som minskar fordonets negativa 
inverkan på miljön. Eco Driving innebär exempelvis att man gör så kallade flygande 
omkörningar eller motorbromsar istället för att använda fotbromsen (författarnas 
anmärkning). Detta körsätt är något som NCC har satsat på under senare tid. Gerth förklarar 
att han mötts av positiva åsikter från dem som har deltagit i praktisk övning av Eco Driving. 
Därmed anser Gerth att det nog både förhåller sig så att attityder påverkar beteende och tvärt 
om.  

 
Vi fortsätter intervjun med att fråga vilka metoder de på NCC använder sig av för att påverka 
de anställdas beteende så att det stämmer överens med mål för hållbar utveckling. Gerth 
menar att denna fråga i mångt och mycket hänger ihop med frågan om hur de söker påverka 
de anställdas attityder. NCC jobbar på samma sätt för att åstadkomma förändring när det 
gäller både attityder och beteenden. Som Gerth nämnt tidigare under intervjun, söker de även 
att påverka de anställdas beteende genom utbildning och information. Vidare förklarar han att 
de på NCC har särskilda system som ställer krav på en viss process och beteende. Som 
exempel nämner han att de som jobbar med projektering inför en byggnation vet vilka ramar 
de har att hålla sig inom. Däremot är inte denna medarbetares enskilda beteende styrt i detalj. 
Att NCC är både miljö- och kvalitetscertifierade enlig ISO innebär ju att de anställda på NCC 
har särskilda riktlinjer och bestämmelser att efterfölja men att denna certifiering i sig själv 
inte är tillräcklig för att NCC ska optimera sitt arbete med hållbar utveckling. Därför måste de 
även ha ett systematiskt sätt att jobba på.    

 
Då vi frågar vilka faktorer han tror påverkar NCCs organisationskultur svarar han att det 
framförallt är ledarskapet och marknaden som har den största påverkanskraften.  
Förutom ledarskap menar Gerth att det han kallar ”marknad – kund perspektiv” påverkar 
organisationskulturen. Han menar att då NCC har en marknad som efterfrågar vissa produkter 
eller ett särskilt beteende så är organisationen tvungen att förändra sig efter dessa krav. Att 
dessa krav ställs påverkar i sin tur NCCs kultur, samt deras insikt och attityd till sitt arbete. Vi 
frågar Gerth om denna efterfrågan har lett till att de inom företaget har tagit speciell hänsyn 
till kompetens inom området Hållbar utveckling när de rekryterar nya medarbetare. Han 
svarar då att de inte har haft någon direkt uttalad strategi för detta, men att det är väsentligt att 
de nyanställda har en särskild utbildning och bakgrund samt att de inser vikten av ett hållbart 
förhållningssätt.  
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Vi är nyfikna på att veta hur Gerth tror de anställda uppfattar ledningens arbete med att 
förändra deras attityder till hållbar utveckling. Gerth förklarar att de på NCC inte direkt frågat 
de anställda vad de tycker om ledningens arbete med att förändra de anställdas attityder till 
hållbar utveckling. Därför har han ingen klar bild över hur de anställda uppfattar denna 
påverkan. Däremot har han känslan av att de allra flesta av de anställda tycker att det är bra att 
ledningen föregår med gått exempel och tar frågor om hållbar utveckling på allvar. Han tror 
att om ledningen visar att de själva beter sig enligt det NCC förespråkar så är de lättare att få 
de anställdas förtroende i dessa frågor. Lägger man också till incitament för att man inom 
företaget ska bete sig på ett särskilt sätt ökar de anställdas engagemang i frågan ännu mer, 
resonerar Gerth. Han påpekar att det har hänt att anställda inom organisationen har kritiserat 
det egna företaget för att inte ta ansvar för en hållbar utveckling. Framförallt under det senaste 
året har detta skett, vilket Gert tror beror på den ökade klimatdebatten i media. Inte sällan, 
menar Gerth, har dessa personer efter att ha blivit informerade om NCC´s faktiska arbete i 
dessa frågor ändrat sin åsikt.  
 
Vi frågar Gerth om de involverar sina anställda i arbetet med att förändra attityder till hållbar 
utveckling på NCC. Han påpekar att det framförallt är organisationen som genom utbildning 
och information försöker sprida budskapet om hållbar utveckling inom företaget. Han menar 
samtidigt att de anställda involveras i arbetet genom att de är med i den öppna dialog som 
förekommer på NCC. Dock påpekar han att organisationen är allt för stor för att alla anställda 
ska kunna vara med och påverka. Han menar dock att det är viktigt att varje anställd ska ha 
möjligheten att göra sin röst hörd. Han anser att det är mycket viktigt för NCC att involvera 
sina anställda och på så sätt få mer gensvar i sitt arbete för hållbar utveckling. Det positiva är 
att dialogen om hållbar utveckling är mer öppen än dialogen i övrigt. Gerth förklarar att han 
tror att det kan vara ett problem på NCC att alla individer inte känner ett personligt 
engagemang eller inte känner att de är delaktiga i detta arbete. NCC vill involvera sina 
anställda i arbetet för en hållbar utveckling och därför har man på de olika avdelningarna satt 
upp en så kallad förslagsbrevlåda där de anställda får komma med förslag till förbättringar. 
Sammanfattningsvis förklarar han att han tror att det är lättare att förändra attityder då de 
anställda har chans att vara med och påverka sin situation.  
 
På frågan om NCC belönar anställda som agerar i linje med deras mål för hållbar utveckling 
påpekar Gerth att NCC belönar goda förslag som framläggs av de anställda. Vidare påpekar 
han att de som väljer att köra miljöbil premieras i form av en bonus, på så sätt att företaget 
står för en del av den merkostnad som uppstår vid val av en sådan bil. Dock belönar de inte 
särskilda beteenden idag. Han tror att detta inverkar på NCC arbete för en hållbar utveckling.  
Han anser att NCC i framtiden borde belöna sådant beteende och att en sådan diskussion inom 
koncernen finns i dagsläget. Vidare berättar han att det inte finns något konkret beslut i 
frågan. Exempelvis har belöning i form utav om bonus och tantiem varit uppe för diskussion. 
Gerth tror att grunden till belöningssystem för dessa typer av beteenden som gagnar hållbar 
utveckling kommer att läggas under nästa år (2008). 
 
Till sist frågar vi Gerth om han har något han vill tillägga till intervjun. En diskussion om 
begreppet hållbar utveckling inleds då vi påpekar att den största delen av intervjun har handlat 
om just miljöpåverkan då begreppet hållbar utveckling har använts. Gerth svarar då att det 
såklart även handlar om ekonomiska och sociala faktorer men att tonvikten hamnar på olika 
ställen beroende på vilken bransch ett företag är verksamt i. Gerth menar att han inte tycker 
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att definitionen av hållbar utveckling på något sätt är oklar, snarare är den given och borde 
inte kunna ge upphov till några större misstolkningar. I byggbranschen är miljöpåverkan den  
 
centrala frågan eftersom de inte påverkar ekonomiska och sociala förhållanden i lika stor 
utsträckning, menar han. Vi frågar sedan om han tycker att det vore fördelaktigt med en 
fastslagen definition av begreppet hållbar utveckling. Han anser att det skulle vara positivt för 
att man skulle kunna upprätta gemensamma jämförelsetal mellan företagen, exempelvis vad 
gäller miljöpåverkan. I stort anser han dock att angreppssätten till hållbar utveckling inte 
skiljer sig så mycket åt och att en särskild definition inte är särskilt viktig att fastslå. 
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4.1.3 Intervju med AB Volvo.  
 

Den 5:e november 2007 intervjuar vi via telefon Malin Ripa som är Director Public Affairs 
på AB Volvo. Nedan presenteras det vi anser vara det mest centrala som framkom från 
intervjun. Svaren finns i sin helhet bifogade i slutet av studien. För mer information om AB 
Volvo: www.volvo.se

 
 
Vi inleder med att fråga i vilken utsträckning Ripa tror att det går att påverka de anställdas 
attityder till hållbar utveckling? Hon börjar då berätta att AB Volvo egentligen inte försöker 
att styra sina anställdas attityder till hållbarutveckling. Istället väljer de att informera sina 
anställda om hållbar utveckling för att öka deras kunskap och deras medvetande om dessa 
frågor. Med andra ord försöker de alltså inte medvetet påverka sina anställda. Det finns ingen 
strategi för att påverka attityder men samtidigt medger Ripa att informationen på ett indirekt 
sätt kan påverka attityderna, men det finns ingen kampanj för att påverka attityderna i en viss 
riktning. Indirekt så påverkar de attityderna då de använder alla informationskanaler de har att 
tillgå som exempelvis interntidningar, produktinformation för att kommunicera hur viktigt 
miljöfrågorna är. Det gör ju givetvis att det är väldigt svårt att som anställd slippa undan, att 
så att säga inte bli påverkad av detta budskap. Hon påpekar att de inte styr attityderna i ämnet 
men att de styr att och hur de jobbar med hållbar utveckling. De har sin miljöpolicy och sin så 
kallade ”fokuserad agenda”. Där behandlas de miljöfrågor som av företaget bedöms som 
viktigast. Rent allmänt säger Ripa helt klart tro att det går att påverka de anställdas attityder 
till hållbar utveckling. Men samtidigt tror hon inte att företag gör det på egen hand utan att det 
också krävs en debatt i media, i samhället och så vidare.  
 
I nästa del av intervjun får Ripa berätta för oss hur väl hon anser att AB Volvo lyckas påverka 
sina anställdas attityder till hållbar utveckling. Hon börjar med att säga att hon tror att man 
som Volvoanställd har väldigt svårt att inte bry sig om miljöfrågan då just omsorgen om 
miljön är en av företagets kärnvärden och en av deras grundläggande värderingar. I och med 
att hela verksamheten kretsar kring lagkrav om utsläpp från fordon och att 96 % av bolagets 
verksamheter är certifierade av ISO 14001 så arbetar alla med miljöfrågan. Sen menar Ripa 
att det är möjligt att inte alla anställda tror på miljöhotet eller på växthuseffekten, men Volvo 
har inte gjort någon undersökning i ämnet. Hon menar dock att det generellt finns en hög 
medvetenhet om miljöfrågor hos AB Volvos anställda. Det jobbas mycket inom företagets 
kanaler för att öka denna medvetenhet ytterligare.  

 
Sedan vill vi veta vilka metoder AB Volvo använder sig av för att påverka sina anställdas 
attityder till hållbar utveckling. Ripa anser att utbildning är en påverkansmetod, dels så har 
AB Volvo en introduktionsutbildning och en miljöutbildning som alla anställda får genomgå. 
De andra så kallade ”vanliga” kanalerna är deras intranät samt deras interna tidning. 
Dessutom genomför företaget olika miljölanseringar både internt och externt. Exempelvis så 
har det inom Europa kommit en ny lagstiftning som kallas för ”Euro 5” som styr hur mycket 
avgaser fordon får släppa ut. I samband med att lagstiftningen kom så gjordes det en massiv 
kampanj både internt och externt över hur deras fordon påverkar miljön. En annan kanal som 
hon nämner är den debatt som förs ute i samhället bland annat i offentlig media. Förutom de 
nu nämnda metoderna så förekommer miljöfrågan i alla broschyrer och i alla 
årsredovisningar. Miljöfrågan är helt enkelt en väldigt integrerad del av AB Volvo som 
företag. Ripa fortsätter att berätta att lika viktiga som samhället och politiker är för AB Volvo 
är också deras anställda och deras uppfattningar. Det handlar om att bygga ett varumärke  
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gentemot sina anställda. Tanken är att de ska vara stolta över att vara en del av företaget, 
stolta över att vara en del av det hållbara arbete som företaget uträttar.  
 
Vi är intresserade av att få höra vad Ripa har att säga om de socialpsykologiska teorier som 
hävdar att människans beteende styr hennes attityder. Vi vill veta om Ripa och AB Volvo har 
sett tecken på att attityder har förändrats i och med att ett nytt beteende inom organisationen. 
Ripa upplever att denna fråga är svår och hon säger sig egentligen sakna något bra svar på den 
frågan. Hon säger sig kunna se att det under de senaste åren har blivit ett helt annat intresse 
för miljöfrågorna. Hon känner sig dock osäker på om hon kan koppla ihop det intresset till 
beteenden på det sättet. AB Volvo håller bland annat på med ett arbete med koldioxidfria 
fabriker och hon säger sig märka att personalen tar fler och fler egna initiativ på 
miljöområdet. Detta tar sig bland annat i utryck i att allt fler anställda kommer med egna 
förbättringsförslag inom detta område. Däremot har hon svårt att säga om detta kan härledas 
till den allmänna debatten med Al Gore och klimathoten i spetsen eller om det är på grund av 
det arbete som AB Volvo genomför. Troligt är dock att det kan vara en kombination av alla 
dessa faktorer. Så här är det möjligt att man kan se en skiftning i attityderna hos 
medarbetarna, men det är svårt att säga.  
 
Nu vill vi veta vilka metoder AB Volvo använder sig av för att påverka de anställdas beteende 
så att det stämmer överens med deras mål för hållbar utveckling. Ripa berättar att de använder 
sig av strategidialoger som de har för att styra sina anställda tillsammans med de ”vanliga” 
managementverktygen. Det är så att säga den uttalade riktningen inom företaget. Men sen 
finns ju då också de tidigare nämnda informationskanalerna som indirekt kan påverka 
beteenden. Ripa säger att hon upplever att beteenden och attityder på något sätt hänger ihop 
med varandra och att företaget försöker påverka båda delarna. Vidare menar hon dock att hon 
upplever att påverkan av beteenden kan vara av en något större vikt. För att nå någonstans och 
för att få ett konkret resultat så måste vissa beteenden finnas inom företaget. Givetvis är det så 
att ledningen ibland måste kräva vissa beteenden av sina anställda för att det ska hända 
någonting på ett visst område. Hon menar att det snarare är beteenden som genererar resultat, 
inte attityder. Ibland kan det krävas att ledningen kan påvisa vilka miljöförbättringar 
beteendet genererar innan medarbetarna accepterar det.  
 
Sedan är vi nyfikna på vilka faktorer Ripa anser påverkar företagets organisationskultur. Ripa 
menar att ledarskapet har en stor påverkan, men inte bara vad chefen säger utan också hur 
chefen handlar och agerar. Ibland gör inte individer som man säger till dem utan de agerar 
som man själv agerar. Hon berättar att de har ett dokument som heter ”The Volvo Way” som 
beskriver deras organisationskultur. Den ska alla chefer och anställda läsa och utbilda sig i, 
det är den som styr organisationskulturen inom företaget. Sen påverkas givetvis kulturen 
också av branschen, kunderna och den verklighet som företaget lever i. Det gäller exempelvis 
vilka möten som företagets anställda sitter med i, vilka lagar som gäller och så vidare. Det 
finns många faktorer som påverkar den kultur som finns inom organisationen men ytterst tror 
Ripa ändå att det är cheferna och ledarskapet som är den största påverkansfaktorn. Hon menar 
att Volvos VD, Leif Johansson, är väldigt omtyckt och beundrad i organisationen och det i 
förlängningen leder till att han till stor del sätter tonen för resten av organisationen.  
 
Hur tror då Ripa att AB Volvos anställda uppfattar ledningens arbete med att förändra deras 
attityder till hållbar utveckling? Denna fråga anser Ripa blir lite svår att svara på då de inte 
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direkt vill förändra sina anställdas attityder till hållbar utveckling. Hon säger sig dock veta att 
det är många anställda som säger sig vara stolta över att arbeta på Volvo och som säger sig  
 
vara stolta över företagets VD, Leif Johansson. Som anställd så menar hon att man känner sig 
stolt över att han är så intresserad, duktig och erkänd inom miljöområdet. Hans engagemang 
för miljöfrågan är väldigt uppskattat inom organisationen.  
 
Sen vill vi veta hur AB Volvo Involverar sina anställda i arbetet med att förändra deras 
attityder till hållbar utveckling. Om de involveras så är vi intresserade av att få veta på vilket 
sätt detta sker. Om AB Volvo inte involverar sina anställda i detta arbete så vill vi veta hur 
Ripa anser att detta inverkar på deras möjligheter att förändra sina anställdas attityder. 
Ripa börjar med att säga att hon anser att även den frågan blir lite svår att svara på, men hon 
säger är att de anställda är med i arbetet med miljöfrågor. Hon menar att detta arbete inte är 
något som kommer ifrån ledningen utan att det förekommer olika miljöråd i form av 
koncernens miljöråd samt respektive bolags miljöråd. Hon menar att det är omöjligt att gå ut 
till AB Volvos alla 100 000 anställda och fråga vad de tycker om miljöarbetet och vilka 
miljöfrågor de vill prioritera. Hon berättar att koncernens miljöråd består av miljöchefer från 
respektive bolag i koncernen. Varje miljöchef har då ett eget miljöråd i respektive bolag och 
där diskuterar de vilka frågor miljöchefen sedan skall ta upp på koncernens miljöråd. Hon 
menar att detta system leder till att arbetet blir väl förankrat ute i hela koncernen. Förutom 
detta så har även alla anställda möjlighet att e-posta direkt till AB Volvos VD och ställa 
frågor. Hon fortsätter att berätta att koncernens miljömål blir väldigt övergripande, men att 
sedan varje bolag sätter sina egna miljömål. Eftersom att bolagen är ISO certifierade så finns 
det kanaler för kommunikation kring miljöfrågor både internt och externt. Ripa berättar senare 
att AB Volvo dessutom har ”European Workers Council” som är en facklig organisation där 
alla fackförbunden i Europa medverkar. Vid deras möten kan mycket väl miljöfrågan lyftas 
upp på bordet och diskuteras. Vidare berättar Ripa att företaget även har anställda 
representanter i sina olika styrelser. De har även något som heter ”Volvo Attitude Survey” där 
alla 100 000 anställda får svara på en enkät med frågor som handlar om deras attityder till 
olika frågor. I den enkäten finns det frågor som handlar om de anställdas attityder till hållbar 
utveckling. Hon menar att alla påverkansmetoder gör att de anställda har verktygen för att 
kunna påverka, för att kunna få sin röst hörd i dessa frågor. Ripa säger sig sedan tro att den 
möjlighet att påverka som de anställa faktiskt har i förlängningen gagnar AB Volvo som 
organisation. Hon menar att ju mer personalen känner sig involverad i arbetet desto mer 
känner de och brinner de för miljöfrågorna. Det bästa är ju dessutom om alla 100 000 
anställda fungerar som ambassadörer för Volvos miljöarbete, att de berättar för sina 
kontaktnät hur duktiga Volvo är på miljöarbete.   
 
Till sist är vi intresserade av att veta om AB Volvo belönar sina anställda som agerar i linje 
med deras mål för hållbar utveckling. Om ett sådant belöningssystem finns så vill vi veta hur 
Ripa tror att detta belöningssystem påverkar möjligheterna till att beteende upprepas. Om ett 
belöningssystem saknas så vill vi veta om hon tror att ett sådant system skulle kunna 
effektivisera deras arbete med hållbar utveckling. Ripa berättar att det i dagsläget inte 
förekommer några ”mjuka mål” i AB Volvos belöningssystem, de mäter inte på några mjuka 
delar utan det rör sig om ekonomiska mål och siffror. Ripa menar dock att trenden går mer 
och mer mot att försöka mäta mer på mjuka delar men att ett sådant belöningssystem inte 
finns idag. Indirekt så mäts i och för sig varje bolag på hur duktiga de är på miljöfrågor och 
deras chefer blir bland annat utvärderade efter hur deras anställda svarar på frågorna i ”Volvo 
Attitude Survey” som nämndes tidigare. Ripa anser dock att ett sådant belöningssystem 
troligtvis skulle effektivisera deras arbete med hållbar utveckling. På individnivå menar hon 
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att det nästan inte finns några belöningssystem överhuvudtaget idag, det är i första hand på 
chefsnivå som dessa förekommer. Belöningssystem som grundas på vad varenda en av alla  
 
100 000 anställda inom företaget gör tror Ripa blir väldigt svårutvecklade. Hon menar att ett 
sådant system nog måste rikta i sig på team - nivå för att det skall fungera. Hon berättar vidare 
att det idag finns ett bonussystem som fungerar så att när bolaget går bra så får alla anställda 
en del av den kakan i form av bonus. Det är möjligt att miljöfrågan i framtiden skulle kunna 
ligga med som en del av den bonusen. Hon tror dock att det kan vara en ide att börja på 
chefsnivå med dessa mjuka belöningssystem för att testa och se hur det fungerar.  
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4.1.4 Intervju med Huddig AB 
 

Den 11:e december intervjuar vi via telefon Lars Norin Verkställande som är verkställande 
direktör för Huddig AB. Nedan presenteras det vi anser vara det mest centrala som framkom 
från intervjun. Svaren finns i sin helhet bifogade i slutet av studien. För mer information om 
Huddig AB: www.huddig.se

 
 
Inledningsvis vill vi veta om Norin anser att det går att påverka de anställdas attityder till 
hållbar utveckling. Han börjar då säga att han tror att det i stor utsträckning går att påverka 
anställdas attityder till olika frågor. Organisationen tar efter och härmar det ledningen gör inte 
det ledningen säger. Att sätta upp målen och prata om hur de skall jobba menar Norin sällan 
leder till förändrade attityder hos medarbetarna. Han menar att de nya attityderna brukar visa 
sig först när de nya arbetssätten och de nya rutinerna börjar implementeras. Han säger sig 
kunna se att sedan detta arbete inleddes så har medarbetarnas miljömedvetenhet och attityder 
till miljöarbete både ökat och förändrats märkbart. Så länge ledningen i Huddig bara pratade 
om ämnet så hände inget särskilt men när arbetet väl startade så menar han att det märkts att 
attityderna förändras och att medarbetarna förstår att ämnet är viktigt. 
 
Sedan är vi intresserade av att få veta hur Norin anser att Huddig AB lyckas påverka sina 
anställdas attityder till hållbar utveckling. Norin menar att i och med att företaget dragit igång 
aktiviteter som jobbar med ämnet så börjar attityderna att påverkas. Så länge ledningen bara 
pratar om det så hände ingenting men när väl arbetet var igång så märks det en tydlig 
förändring inom företaget. Han menar att ledningen måste visa att de menar allvar. Han menar 
att detta nog är roten till all attitydförändring, exempelvis som liten så lär man sig av hur 
föräldrarna beter sig och efter hur föräldrarna är. Norin menar att ledarskapet har en stor 
inverkan på hur väl man lyckas med detta arbete, medarbetarna gör som man gör, inte som 
man säger. 
 
Härnäst vill vi veta vilka metoder Huddig använder sig av för att påverka sina anställdas 
attityder till hållbar utveckling. Norin berättar att de använder sig mycket av ISO 140001 
certifieringen för att påverka attityderna inom företaget. Vidare berättar han att Huddig AB 
har ett eget måleri där de målar sina egna produkter. Inom detta måleri har de nu dragit igång 
ett projekt som skall leda till en mer miljövänlig målningsprocess. Detta projekt menar han 
har påverkat attityderna kring miljöarbetet och arbetet med hållbar utveckling hos dem som 
medverka i projektet och arbetar i måleriet. Norin fortsätter med att beskriva hur arbetet med 
ISO-certifieringen ser ut. De har sammansatt en projektgrupp som består av en konsult och 
Huddigs ledningsgrupp. Ledningsgruppen har slagit fast ett mål, en utgångspunkt samt 
riktlinjer för hur certifieringen skall genomföras. Det har genomförts en nulägesanalys där 
personal har involverats i arbetet och det har även skickats ut information till alla deras 
anställda för att informera om hur viktigt certifieringen är för företaget. Norin menar att det är 
viktigt att informera alla anställda om varför denna ISO-certifiering efterfrågas av kunder och 
varför den då är så viktig för företaget. Norin menar sammanfattningsvis att information är en 
viktig del och en viktig metod för Huddig. 
 
Sedan vill vi veta hur Norin ser på de socialpsykologiska teorier som hävdar att människans 
beteende styr hennes attityder. Kan han se några tecken att attityder har förändrats i och med 
att ett nytt beteende införts i Huddig AB? Norin börjar med att säga att han verkligen tror på 
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att beteende styr attityder, han menar att mycket av vad han sagt tidigare i intervjun bottnar i 
denna övertygelse. Han säger sig till och med vara beredd att ta det ett  
 
steg längre och säga att andras beteenden kan styra attityder. Han säger sig tro att attityderna 
till stor del formas av hur man själv agerar och hur man ser andra runt om kring sig agerat. 
Han säger sig dock vara medveten om att det finns undantag. Det finns givetvis personer som 
inte ändrar sina attityder trots att arbetssätt förändras. Det kan ibland vara svårt att få med sig 
”hela flocken” i alla frågor, det kan alltid finnas någon som av olika anledningar inte ändrar 
sina attityder. Detta tror Norin kan bero på att vissa människor präglas så mycket att vissa 
attityder att de av principskäl vägrar ändra på dem. Vidare menar han dock att många av dessa 
individer i slutändan och ofta omedvetet ändrar sina attityder, så han anser att det är viktigt att 
arbeta långsiktigt med attitydförändringar.  
 
Nu vill vi veta de metoder Huddig AB använder sig av för att påverka sina anställdas 
beteende så att det stämmer överens med företagets mål för hållbar utveckling. 
Norin berättar att information till alla anställda är en metod som de använder sig av. Han 
anser dock att den viktigaste metoden är delaktighet. Han säger att det är oerhört viktigt att 
Huddig involverar sina anställda, det är viktigt att de som berörs av arbetet skall vara med och 
utforma det. Han anser att delaktighet i någon form i det närmaste är en förutsättning för att få 
en bestående effekt. Om personalen får ett koncept presenterat för sig som de inte har fått 
varit delaktig i, ett koncept som beskriver hur de skall sköta sitt arbete, så finns det en stor 
risk att resultaten blir väldigt kortvariga. Han menar att Huddig använder delaktighet som ett 
verktyg för att säkerställa att det nya beteendet blir rutin i företaget. Norin fortsätter med att 
beskriva hur de går igenom avdelning för avdelning på företaget för att involvera personalen 
så att de skall känna sig delaktiga i de beslut som ledningen fattar. Sen menar han att det 
givetvis också är viktigt att de som sitter i ledande positioner också föregår med gott exempel. 
Sammanfattningsvis så säger han alltså att det framförallt rör sig om tre metoder, information, 
delaktighet och att som chef föregå med ett bra exempel.  
 
Sen vill vi veta vilka faktorer Norin anser påverkar Huddig AB:s organisationskultur. Han 
börjar med att säga han anser att historien är en betydande faktor, företagets historia sitter 
kvar i väggarna. Sen tycker han att ledningen, och då främst han som verkställande direktör, 
både kan och ska påverka företagskulturen inom Huddig AB. Han tror även att ledningens 
relationer med de anställda kan påverka och vara med och bidra till en viss typ av 
organisationskultur. Han menar även att de fackliga representanterna, kundkontakter och 
samhällskulturer kan vara med och påverka hur kulturen i bolaget utvecklas. Han menar dock 
att samhällskulturen i Sverige ändras väldigt sakta, men om de exempelvis skulle köpa ett 
dotterbolag i Kina så tror han att Kinas samhällskultur skulle påverka kulturen inom bolaget. 
Historiken finns alltid med i organisationskulturen men han menar att den knappast kan skapa 
någon förändring av kulturen. Är det en förändring av organisationskulturen som eftersträvas 
så säger han sig vara övertygad om att ledarskapet är den kraftigaste påverkansfaktorn.  
 
Sen frågar vi hur Norin tror att de anställda uppfattar ledningens arbete med att förändra deras 
attityder till hållbar utveckling. Oavsett vad Huddig arbetar med så uppfattar Norin att det tas 
emot på ett bra sätt, i alla fall så länge som ledningen jobbar med delaktighet bland alla 
anställda. Informerar ledningen rätt och mycket så menar han att det är väldigt värdefullt och 
det leder till att arbetet tas emot positivt. Han säger sig uppleva att detta arbete med att 
förändra attityder till hållbar utveckling tas emot på ett väldigt positivt sätt bland företagets 
anställda. Han känner sig vara övertygad om att detta goda mottagande till stor del beror på 
informationen och delaktigheten bland företagets anställda.   
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Sen är vi nyfikna på att få veta om Huddig AB Involverar sina anställda i arbetet med att 
förändra deras attityder till hållbar utveckling? Om de gör det så vill vi veta på vilket sätt detta 
sker. Om så inte är fallet så vill vi veta hur Norin tror att det inverkar på deras möjligheter att 
förändra sina anställdas attityder. Här börjar Norin med att hänvisa till det han har sagt 
tidigare om delaktighet bland alla anställda och om deras omfattande informationsinsatser 
riktade till företagets anställda. Företagets anställda involveras i olika arbetsgrupper och 
projekt så att de skall känna sig delaktiga i företagets förändringsarbete. Han fortsätter att säga 
som han har sagt tidigare att detta arbete med att involvera tas emot väldigt positivt bland 
Huddigs anställda. Han berättar vidare att de just nu håller på med et stort produktionsprojekt 
där de ser över hur kompetensnivån hos personalen ser ut och de ser över 
maskininvesteringarna. Inom detta projekt så finns det en huvudprojektgrupp där personer 
som representerar företagets anställda finns med. Detta menar Norin leder till att Huddig 
involverar många i detta arbete, och det menar han leder till en mer långsiktig inverkan på 
företaget. Sammanfattningsvis så menar han att involverade anställda är en förutsättning för 
att arbetet med att förändra attityder skall lyckas. Delaktighet leder till nöjda och motiverade 
anställda. 
 
Belönar då Huddig anställda som agerar i linje med deras mål för hållbar utveckling? Om ja; 
hur tror då Norin att detta belöningssystem påverkar möjligheterna till att detta beteende 
upprepas? Om nej; tror Norin att ett sådant belöningssystem skulle kunna effektivisera deras 
arbete med hållbar utveckling? Norin menar att medvetet eller omedvetet så påverkas chefens 
bild av hur en enskild anställd fungerar på arbetsplatsen inte bara av hur denne genomför sitt 
arbete utan även på vilket sett den anställde strävar mot företagets mål. Han tror att även detta 
till slut ligger tillgrund för lönesättning eller dylikt. Finns det någon som alltid är en 
motsträvare till alla förändringar inom företaget så tror han att detta givetvis för eller senare 
kommer att ligga denna individ ”i fatet”. Han tror att detta omedvetet alltid kommer att ligga i 
bakhuvudet på den chef som sätter den anställdas lön. Norin menar att idérikedom, flexibilitet 
och lojalitet på något sätt belönas i lönekuvertet. Han säger dock att Huddig AB saknar något 
belöningssystem som är länkat till miljö eller hållbar utveckling. Han är dock övertygat om att 
ett sådant system skulle effektivisera deras arbete med dessa frågor. Detta då belöningssystem 
inom andra områden i företaget har visat sig ge resultat. Han säger sig dock tycka att dessa 
beteenden är svåra att mäta på individnivå.  
 
Till sist undrar vi om Norin själv har något som han vill tillägga? Här säger Norin att han vill 
påpeka att begreppet hållbar utveckling enligt honom är lite otydligt. Han säger sig känna sig 
lite osäker på begreppets innebörd. Han menar att det inte känns tydligt vad människor menar 
när de använder termen hållbar utveckling. Han menar att utveckling i stort för Huddig AB 
exempelvis är produktutveckling och individutveckling, vilket han anser leder till att termen 
hållbar utveckling känns lite luddig och svår definierad.  

 51



Högskolan i Gävle, Magisteruppsats 15p, HT 2007  
Ledarskapets Påverkan av Attityder till Hållbar Utveckling  
Författare: Lars Dahlgren & Jacob Linusson 

4.1.5 Intervju med Svenska Kullagerfabriken (SKF) 
 

Den 11:e december 2007 intervjuar vi via telefon Sim Tee Lam, Kommunikationsansvarig, 
Hållbar Utveckling, på Svenska Kullagerfabriken (SKF). Nedan presenteras det vi anser är 
det mest centrala som framkom av intervjun. Intervjun presenteras i sin helhet som bilaga 
sista i uppsatsen. För mer information om SKF: www.skf.se

  
När vi frågar Lam om hon tror att det är möjligt att påverka de anställdas attityder till hållbar 
utveckling svarar hon att det inte är en fråga om att försöka övertala de anställda för att kunna 
förändra deras attityder. De anställda behöver inte påverkas eftersom en positiv attityd till 
hållbar utveckling redan är en del av SKF:s kultur. Lam menar att de anställdas attityder 
påverkas både av interna och externa faktorer. På SKF har de ett uttryck, eller kanske snarare 
en slogan som lyder SKF- care. Det är en symbol och metafor för att arbeta mot en hållbar 
utveckling. SKF- care är en intern faktor som i stor utsträckning påverkar de anställdas 
attityder. Vidare menar Lam att interna program för hållbar utveckling hjälper SKF att 
påverka de anställdas attityder. Trots att SKF kontinuerligt sätter många interna program i 
verket, till exempel det så kallade Sustainability Awareness Training program, är en positiv 
inställning till hållbar utveckling redan en del av SKF:s kultur. Mediedebatten som rör 
människans miljöpåverkan är en extern faktor som Lam anser påverkar de anställdas attityder. 
Samtidigt menar hon att denna debatt har bidragit till en ännu mer positiv attityd till hållbar 
utveckling de senaste åren. 
 
Vi fortsätter intervjun med att fråga Lam i vilken utsträckning de på SKF lyckas påverka de 
anställdas attityder till hållbar utveckling. Hon förklarar att hon anser att de har varit mycket 
framgångsrika på det här området. Dock varierar deras framgång med vilket område av 
hållbar utveckling det rör sig om. Vad gäller miljöfrågor har de anställda en positiv attityd och 
visar ett stort intresse och engagemang i ämnet. En nyckelfaktor för SKF till att påverka 
attityder är deras Sustainability Awareness Training program som alla av deras 41 000 
anställda deltar i. Vad gäller företagsetiska frågor förklarar Lam att det inte finns något 
utrymme för att avvika från företagets uppförandekod eller etiska policy exempelvis vad 
gäller mutbrott och korruption. 
  
När vi frågar Lam vilka metoder de använder sig av för att påverka de anställdas attityder till 
hållbar utveckling förklarar hon att alla SKF:s anställda genomför träning i deras   
Sustainability Awareness Training program. Företagets policys och uppförandekod är också 
viktiga instrument för att påverka attityder. Vidare förklarar Lam att deras intranät används 
flitigt för att sprida information om och diskutera frågor som rör hållbar utveckling.  
SKF utnyttjar också företagets tidningar och broschyrer för att hålla sin organisation 
informerad. Ledarskap är också viktigt då man försöker att påverka attityder, förklarar Lam. 
Därför påpekar hon att varje person i ledande position har ett ansvar för att implementera 
hållbar utveckling i sin verksamhet på SKF. Det är viktigt för dessa personer att visa för sina 
anställda att SKF tar ordentligt ansvar för hållbar utveckling.  
 
Vi frågar Lam vad hon anser om den social psykologiska teorin om att beteende påverkar 
attityder anser hon att denna teori stämmer och att hon har sett tecken på detta på SKF 
Exempelvis menar Lam att de anställda har varit mer eller mindre tvingade till att diskutera 
ämnet hållbar utveckling då de deltagit i SKF:s Sustainability Awareness Training program. 
Hon menar att många av de anställda har förändrat sin attityd och sina övertygelser efter att de  
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har deltagit i programmet. Flera anställda har nämligen kommit fram till Lam och sagt att de 
först efter deltagandet har insett vidden av de projekt som bedrivs på SKF inom området 
hållbar utveckling. Innan denna träning, påstår Lam, var det en viss grad av skepticism hos de 
anställda angående hållbar utveckling. Så är inte längre fallet påpekar hon. SKF har också 
genomfört förändring på sina fabriker utifrån särskilda policys de har utvecklat och på så sätt 
”tvingat” fram ett nytt beteende. Detta nya beteende har skapat nya attityder tror Lam.     
Lam anser också att andra människors beteende påverkar våra attityder på det sättet att vi 
exempelvis ser att andra beter sig på ett särskilt sätt så kommer vi att förändra vår attityd så 
att den bättre stämmer överens med det iakttagna beteendet. 
 
Vi fortsätter intervjun med att fråga vilka metoder SKF använder sig av för att påverka de 
anställdas beteende vad gäller hållbar utveckling. Lam förklarar då att, i likhet med det hon 
har sagt när vi frågade henne hur de söker påverka attityder, det för SKF är viktigt att 
kommunicera med sina anställda. Att använda sig av policys och att sätta upp mål är också 
viktigt menar hon. Hon påpekar att det är två faktorer som är speciellt viktiga när det gäller att 
förändra beteenden. Först så måste alla anställda jobba för att uppnå de mål, policys, riktlinjer 
som organisationen sätter upp. För det andra så måste de få de anställda att göra mer än det 
företaget sätter upp som minimikrav. Detta är i mångt och mycket en attitydfråga, påstår Lam.    
 
Vi frågar Lam vilka faktorer hon anser påverkar SKF:s organisationskultur. Hon tror att 
policys, system, riktlinjer och de mål företaget sätter upp påverkar kulturen. Hon påstår vidare 
att kommunikation är en nyckelfaktor för att inverka på organisationskulturen. Att 
kommunikationen har så stor inverkan tror hon beror på att den upprepas och att budskapet i 
den är enhetligt. Lam hävdar vidare att ledarskapet också påverkar organisationskulturen. 
Därför är det väldigt viktigt att chefer och på alla nivåer på SKF “lever som de lär”. Alla 
individer i ledande positioner måste föregå som goda exempel, visa att SKF tar hållbar 
utveckling på allvar. Lam berättar för oss att organisationen bildades för över hundra år sedan. 
Denna långa historia har lett till att SKF har erhållit en stark organisationskultur. Hon berättar 
att hon är övertygad om att SKF är ett företag som bryr sig om sina anställda och sin närmiljö. 
Detta menar hon betyder att hållbar utveckling inte är något nytt begrepp för företaget, Lam 
påstår att om man studerar historien så märker man att SKF ända sen företagets bildande har 
strävat efter en hållbar utveckling. Lam säger sig vidare tro att den Svenska kulturen har 
influerat organisationskulturen på SKF. Som exempel nämner hon att det 1930 fanns en 
tredjedel kvinnor bland företagets anställda. Vidare hävdar hon att det på den tiden var 
mycket ovanligt med en så stor andel anställda kvinnor. Hon spekulerar i om det kan vara 
förklaringen till varför SKF tar så väl hand om sin anställda.  
 
När vi frågar Lam hur hon tror att deras anställda uppfattar ledningens arbete med att förändra 
deras attityder till hållbar utveckling svarar Lam att de allra flesta av SKF:s medarbetare är 
stolta över hur viktigt ledningen tycker att det är att arbeta med hållbar utveckling. Lam 
berättar vidare att företagets VD är väldigt involverad i detta arbete. Hon berättar att hon ofta 
får feedback från anställda som berättar för henne hur stolta de är över bolagets och 
ledningens arbete med hållbar utveckling. Lam hävdar att det inte existerar något större 
motstånd inom företaget mot arbetet med hållbar utveckling. Hon erkänner dock att det höjdes 
några röster internt när företaget slog fast sina nya hårda utsläppsregler. Några medarbetare 
hävdade att de skulle vara svåra att leva upp till.  
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Härnäst är vi intresserade av att få höra om SKF involverar sina anställda i arbetet med att 
förändra attityder, om de gör det så vill veta hur, om inte så vill vi veta hur Lam tror att det 
påverkar möjligheten att förändra attityderna. Lam förklarar att alla anställda måste genomgå 
en utbildning om hållbar utveckling och hon menar att detta är en involverande aktivitet. I 
varje land som SKF finns i så har exempelvis alla personalchefer, försäljare och chefer ansvar 
för att alla medarbetare på SKF lär sig om hållbar utveckling och dess betydelse för företaget. 
Dessa individer skickas på speciella utbildningar och skall sedan sträva efter att höja 
medvetenheten kring hållbar utveckling både hos SKF som företag och hos medarbetarna 
inom organisationen. Hon menar att alla dessa utbildningsinsatser leder till att alla anställda i 
alla länder som SKF bedriver verksamhet i kommer att ha ett eget inflytande over SKF:s 
arbete med hållbar utveckling. Lam hävdar att detta i själva verket är ett sätt för företaget att 
involvera sina anställda. Alternativet är att någon från huvudkontoret åker runt till alla länder 
och själv informerar och utbildar alla anställda. Lam berättar också att förslag på hur SKF kan 
förbättra arbetet med hållbar utveckling kan lämnas direkt till henne och att hon alltid pratar 
med sin chef om dessa förslag för att klarlägga om förslaget är genomförbart. Lam hävdar att 
den mest perfekta formen av hållbar utveckling inte drivs av någon särskild organisation utan 
snarare av alla anställda i alla organisationer.  

 
Sedan vill vi veta om SKF belönar sina anställda på något sätt om de agerar på ett sätt så att 
de stödjer de uppsatta målen för hållbar utveckling. Om de gör det vill vi dessutom veta hur 
Lam tror att belöningssystemet påverkar möjligheten för ett upprepat beteende. Om de inte 
har ett sådant system vill vi veta om hon tror att ett sådant system skulle effektivisera arbetet. 
Lam förklarar för oss att de belönar anställda för denna typ av positiva beteenden. De har en 
årlig gala som heter “SKF Excellence Award” , som är SKF:s svar på Nobel priset, där bland 
annat föredömligt arbete inom hållbar utveckling belönas. Lam hävdar att detta pris är väldigt 
prestigefyllt och att företagets anställda får skicka in och nominera personer som de tycker 
förtjänar priset. Detta årliga pris fungerar som ett erkännande och har enligt Lam lett till att 
många anställda inspirerats till att utveckla nya idéer om hur SKF:s arbete med hållbar 
utveckling kan förbättras ytterligare. En annan metod som företaget använder sig av är att ett 
nyhetsteam filmar händelser som sedan sprids ut till hela företaget för att visa på goda 
föredömen inom företaget. Lam berättar också att personer som gjort något bra inom ämnet 
hållbar utveckling blir inbjudna till interna konferenser där de får presentera sitt arbete och 
vad de har åstadkommit. Slutligen så har SKF också utvecklat ett bonussystem där ledningens 
löner påverkas av hur de utför sitt arbete ur perspektivet hållbar utveckling. Lam tillägger till 
diskussionen om belöningssystem att hon tycker att dessa system är mycket viktiga då de 
hjälper medarbetarna att förstå hur mycket deras beteenden uppskattas. Hon menar att 
långsiktiga belöningar är viktigare än kortsiktiga.  
 
Det som i övrigt framkom från intervjun var en diskussion om begreppet hållbar utveckling.    
Efter ungefär fem minuter av intervjun så har vi noterat att Lam använder två termer, hållbar 
utveckling och hållbarhet. Vi frågar då om hon anser att det finns någon skillnad mellan dessa 
båda termer. Hon förklarar då att hon tycker att så är fallet, hon menar att hållbar utveckling 
är en process som säkerställer att företaget utvecklar hållbarhet, exempelvis när det gäller 
miljön eller samhället in i framtiden. Hon menar att Hållbarhet och “Corporate Social 
Responsibility” (CSR) är två andra termer som används i samma sammanhang. Eftersom att 
det finns så många olika termer att välja på så har de valt att kalla det för ”SKF- care”. Hon 
förklarar vidare att denna term är nära sammankopplad med termen hållbarhet och innebär att 
du tar hand om alla företagets intressenter. Termen hållbarhet används av SKF när de  
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kommunicerar utåt, från företaget. Hon säger sig tro att det är mycket viktigt att de använder 
termer som säkerställer att alla förstår så att inte kommunikationen blir luddig och otydlig.  

 55



Högskolan i Gävle, Magisteruppsats 15p, HT 2007  
Ledarskapets Påverkan av Attityder till Hållbar Utveckling  
Författare: Lars Dahlgren & Jacob Linusson 

5. Analys 
 

I detta kapitel analyserar vi det centrala som framkom ur intervjuerna och jämför detta med 
uppsatsens teoriavsnitt. Analysen är uppdelad i tre avsnitt, attityder, beteenden och övrigt. 

 

5.1 Analys av företagens arbete för att påverka attityder  
Inledningsvis menade alla utom ett företag att det i någon utsträckning går att påverka de 
anställdas attityder till hållbar utveckling. Undantaget är det företag som inte direkt svarade 
på frågan. Av de företag som trodde att attityderna går att påverka så menar två att individens 
egna förutsättningar och mottaglighet inverkar på möjligheten för ledningen att påverka 
attityderna. Ett företag menade att ledningen inte på egen hand kan förändra de anställdas 
attityder, utan att det krävs hjälp från samhället, media och debatt i övrigt. Det sista av de 
företag som trodde sig kunna påverka attityderna stack ut och menade att de inte direkt 
försöker påverka sina anställdas attityder till hållbar utveckling, vi menar dock att de, kanske 
utan att ha reflekterat över det själva, genom tidningar och informationskampanjer i själva 
verket gör det. Det företag som inte riktigt svarade på frågan sa sig inte behöva förändra de 
anställdas attityder då deras organisationskultur redan innehåller rätt attityder till hållbar 
utveckling. Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att det bland de undersökta företagen 
finns en övertygelse om att attityderna hos de anställda går att påverka. Det är intressant att 
två av företagen i vår undersökning tar upp frågan om att individens egna förutsättningar och 
mottaglighet påverkar ledningens möjlighet till attitydpåverkan. Detta stämmer väl överens 
med studiens teoriavsnitt om ”kommunikation i organisationer” som säger att individerna i 
organisationen kommer att vara en barriär för kommunikationens fria framfart72. Individer 
tolkar ord och budskap på ett individuellt sätt vilket innebär att ett kommunicerat budskap 
från ledningen kommer att uppfattas olika och organisationernas medlemmar kommer sedan 
att agera på olika sätt utifrån sin egen tolkning73.  
Då attityder är en del av organisationskulturen anser vi att företagens arbete med att förändra 
sina anställdas attityder samtidigt leder till en förändring av organisationskulturen. Studien 
visar att företagens attityd- och kulturförändringsarbete i stor utsträckning liknar det som i 
uppsatsens teoriavsnitt benämns teknokratiska projektet. Denna typ av kulturförändring sätter 
stor tilltro till ledningens möjligheter att påverka organisationskulturen74. Detta menar vi 
ytterligare stärker vår uppfattning om att företagen i vår undersökning faktiskt tror sig kunna 
påverka attityder och därmed kulturen. Några företag i vår studie nämnde även att media och 
debatten i samhället påverkar deras möjligheter till attitydförändring. Dessa föreställningar 
liknar kulturförändring som benämns organisk social rörelse. Detta synsätt bygger på att 
krafter utanför organisationen såsom kundernas värderingar och samhällets nya idéer inverkar 
på företagskulturen75. 
 
En majoritet av företagen svarade inte rakt ut på frågan hur väl de lyckas påverka de 
anställdas attityder till hållbar utveckling. Dock berättade dessa företag att de upplever ett 
positivt gensvar från organisationens medlemmar, det vill säga positiva attityder vad gäller 
hållbar utveckling. Ett företag sa sig kunna se en faktisk förändring av attityderna hos sina  
 
                                                 
72 Hellriegel et. al. 2005, sid. 449-466 
73 Ibid, sid. 449-466 
74 Alvesson, 2005, sid. 277-281 
75 Ibid , sid. 277-281 
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anställda. Detta företag menade att dessa attitydförändringar tycks uppstå när nya 
arbetsmetoder som är utvecklade för att bidra till att en hållbar utveckling implementeras i  
organisationen. Ett företag upplevde sig själva vara mycket framgångsrika i sitt arbete med att 
påverka attityderna till hållbar utveckling hos sina anställda. Personen vi intervjuar medgav 
dock att deras framgång varierar beroende på vilket område av hållbar utveckling det rör sig 
om. Företagens gemensamma nämnare i denna fråga är att alla åtminstone tror att de lyckas 
väl med att påverka sina anställdas attityder till hållbar utveckling. Två företag sa sig 
dessutom veta att de lyckas väl med detta arbete. Det som framkommit i uppsatsens 
teoriavsnitt är att det finns fyra huvudsakliga påverkansfaktorer som influerar våra attityder 
nämligen; familjen, massmedia, direkta och indirekta upplevelser samt kulturens 
egenskaper76. Av dessa påverkansfaktorer är familjen den faktor som i största grad påverkar 
människans attityder77. Därmed menar vi att företagens påverkansmöjlighet torde vara 
tämligen begränsad, detta eftersom det även är andra faktorer som påverkar attityderna hos 
företagens anställda. 

 
Alla företag använder sig av intern information och kommunikation som sprids via olika 
kommunikationskanaler för att påverka sina anställdas attityder till hållbar utveckling. 
Vanliga förekommande informationskanaler är intranät och interna tidningar samt digitala 
nyhetsbrev. Majoriteten av de intervjuade företagen använder sig dessutom av olika 
utbildningsinsatser för att öka medarbetarnas medvetenhet till ämnet hållbar utveckling.  
Ett av de företag som inte utbildar sina anställda berättar att de använder sig av ISO 140001 
certifieringen för att påverka attityderna inom företaget. Enligt studiens teoriavsnitt påverkas 
och formas våra attityder utifrån direkta och indirekta upplevelser. Direkta upplevelser, de 
upplevelser som påverkar våra attityder mest, är av den arten som vi upplever i första person i 
förhållande till ett objekt som vi sedan utvecklar attityder till78. Alltså är attityder som formas 
utifrån en direkt upplevelse mer troliga att leda till ett beteende som står i samband med 
attityden än då vi upplever någonting indirekt, exempelvis genom en annan människa eller via 
ett budskap i en organisation79. Som vi beskrivit i studiens teoriavsnitt finns det två typer av 
attityder, nämligen generella och specifika. Generella attityder är ett mindre tillförlitligt 
verktyg än specifika om vi vill förutsäga hur vi kommer att bete oss i en specifik situation. 
Detta leder till insikten att om företagen vill förändra individers beteende så är det viktigt att 
förändra individernas attityder till just det specifika beteendet.80

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de flesta av företagens påverkansmetoder förefaller 
vara av den indirekta typen, exempelvis information, kommunikation som sprids inom 
organisationen via intranät och tidningar. En majoritet av företagen nämner att de dessutom 
använder sig av olika utbildningsinsatser för att påverka attityderna. Beroende på 
utbildningarnas natur och utformning så kan de utgöra både en indirekt och/eller direkt 
upplevelse. Huruvida företagen huvudsakligen påverkar generella eller specifika attityder har 
vi inget svar på, eftersom det faller utanför ramen för den empiriska studien.  
 
Samtliga företag vi intervjuat sa att de inte har en faktisk uppfattning om hur de anställda 
uppfattar företagens arbete med att påverka deras attityder till hållbar utveckling. Alla företag 
som har deltagit i undersökningen menade dock att de upplever att det finns en positiv 
inställning till ledningens arbete med att förändra attityder. Bland annat påstod ett företag att  

 
76 Delamater, 2003, sid. 292-295 
77 Ibid, sid. 292-295 
78 Delamater, 2003, sid. 292-295 
79 Ibid, sid. 292-295 
80 Ibid, sid. 122-127 
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deras anställda är stolta över att vara en del av organisationen eftersom ledningsgruppen tar 
stort ansvar för hållbar utveckling. Alla företag var dock överens om att mer involverade  
medarbetare leder till en ökad möjlighet att förändra de anställdas attityder till hållbar 
utveckling. Dock förefaller graden av personalinflytande variera företagen emellan. 
Ett av företagen sökte, som vi tidigare nämnt, inte att påverka de anställdas attityder men 
säger att de involverar sina anställda i själva arbetet med hållbarhetsfrågor. 
De övriga företagen involverade i någon grad de anställda i arbetet med att påverka deras 
attityder till hållbar utveckling. Som exempel på denna inblandning nämnde några företag att 
detta sker i form av medverkan i arbetsgrupper, projekt och utbildningar. De företag som till 
synes har förhållandevis liten grad av involverande aktiviteter medgav att det därmed kan vara 
ett problem då alla individer inte känner ett personligt engagemang eller inte känner att de är 
delaktiga i detta arbete. Vår uppfattning är att företagen som medverkat i studien verkar, i 
likhet med Alvesson, anse att försök till kulturell förändring ofta uppfattas som negativ av 
organisationens medlemmar. Undantaget är de som själva står bakom och ser till att den 
genomförs81. Vi anser att det finns en koppling mellan organisationskulturen och attityder då 
attityder är en del av organisationskulturens osynliga delar82. Vi uppfattar att det varierar i 
vilken utsträckning företagen väljer att involvera sina anställda i arbetet med att förändra 
medarbetarnas attityder.  

5.2 Analys av företagens arbete med att påverka beteenden 
Företagen hade skilda uppfattningar om teorin att beteenden styr attityder är korrekt och 
giltig. Två företag svarade att de tror på teorin om att beteende styr attityder, båda dessa 
företag sa sig till och med vara beredd att ta det ett steg längre och påstå att även andras 
beteenden kan styra attityder. En majoritet av de intervjuade företagen tyckte dock att det var 
svårt att bedöma denna teoris sanningshalt. Ett av dessa företag sa att de först och främst 
försöker att påverka attityder för att sedan påverka beteendet. Med andra ord delade detta 
företag inte teorins utgångspunkt. Ett annat företag ansåg att det både kan förhålla sig så att 
attityder påverkar beteenden och tvärtom. Med andra ord tyckte detta företag att teorin stämde 
till viss del. Det sista av dessa företag tyckte frågan var för svår för att besvara och kunde 
därför inte lämna något tydligt svar. Sammanfattningsvis kan konstateras att de intervjuade 
företagen kände sig kluvna inför denna teori. I korta ordalag säger de socialpsykologiska 
teorierna att människors beteenden förändrar deras attityder så att dessa två stämmer bättre 
överens med varandra83. Vår uppfattning är att de inte hade funderat så mycket på att 
beteenden kan påverka attityder.  
Vidare kan det spekuleras i möjligheten att införandet av ett nytt beteende kan underlätta 
införandet av andra nya beteenden. Det finns ett fenomen som kallas ”Foot-in-the-door  
Effect” som utgår från att det är lättare att få en individ att utföra en stor tjänst om denne först 
utfört en mindre tjänst i samma syfte84. Om företagen lyckas etablera ett nytt beteende som 
stödjer hållbar utveckling så kan det underlätta förändrandet av andra beteenden.  
 
Ett intressant sammanträffande som upptäcktes då vi genomförde intervjuerna var att 
majoriteten av företagen använder samma kanaler för att påverka beteenden som de använder 
för att påverka attityder. Dessutom berättade ett av dessa företag att de använder sig av sin 
uppförandekod för att säkerställa ett specifikt beteende. Ett annat av dessa företag berättar att  

 
81 Alvesson, 2005, sid. 277-281 
82 Hellriegel, Jackson, Slocum, 2005, Sid. 512-517 
83 Myers, 2007, sid. 127-130 
84 Albarracin, at al. 2005, sid. 253 
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bransch- byggnadsregler och lagar blir viktiga instrument för att säkerställa ”rätt beteende” 
inom organisationen. Det sista av dessa tre företag sa sig använda strategidialoger tillsammans 
med de ”vanliga” managementverktygen för att säkerställa vissa beteenden. 
Ett av företagen som inte använder samma informationskanaler för att påverka beteende och 
attityder sa sig använda tre metoder för att säkerställa att det nya beteendet blir rutin på 
företaget. Dessa tre metoder är information, delaktighet och att som chef föregå med gott 
exempel. Det sista företaget menade att det är viktigt att förankra policys och mål inom 
organisationen. Framförallt ansåg de att det är två faktorer som är speciellt viktiga när det 
gäller att förändra beteenden. Först så måste alla anställda jobba för att uppnå de mål, policys, 
riktlinjer organisationen sätter upp. För det andra så måste de få de anställda att göra mer än 
det företaget sätter upp som minimikrav. Detta menade intervjuobjektet samtidigt är en 
attitydfråga. Sammanfattningsvis uppfattar vi år vår uppfattning att de företag vi intervjuat 
förmedlar budskapet om hållbar utveckling på samma sätt för att påverka både attityder och 
beteenden hos sina anställda.  
 
Samtliga företag sa sig sakna belöningssystem, som premierar insatser för hållbar utveckling 
och som riktar sig till alla anställda inom organisationen. Ett företag uttryckte att de har 
utvecklat ett bonussystem som riktar sig mot företagsledningen och deras resultat inom 
området hållbar utveckling. Detta innebär att företagsledningen kan få en högre ersättning om 
arbetet genomförs på ett tillfredställande sätt. Två av företagen som har deltagit i studien 
belönar sina anställda med uppmärksamhet och hjältestatus då de utfört ett bra arbete. Ett 
annat företag berättade att de belönar förslag till förbättring av företagets hållbara utveckling. 
Personal som väljer miljöbil får även bidrag som täcker merkostnad som valet genererar. Det 
sista företaget i undersökningen menade att flexibilitet och idérikedom inom området kommer 
att öka personens lön på samma sätt som bra arbete inom andra områden belönas. Alla företag 
utom ett sa sig vara av uppfattningen att ett belöningssystem som premierar insatser som 
ligger i linje med företagens mål för hållbar utveckling skulle effektivisera deras arbete med 
dessa frågor. De intervjuade företagens uppfattning om att belöningssystem skulle underlätta 
arbetet med hållbar utveckling stämmer väl överens med studiens teori. Teorin menar att 
dessa incitament till förändring samt den ensidiga tolkningen är nödvändigheter för att 
attityder ska förändras85. Då incitamenten för ett särskilt beteende, som inte är 
överensstämmande med attityden, är begränsade blir vår vilja att anpassa oss till denna nya 
ståndpunkt ännu större86. Alvesson menar att det är verkningslöst att försöka åstadkomma en 
förändring av attityder och värderingar utan att genomföra åtgärder för beteendekontroll. Han 
menar att kulturella budskap måste anknyta till en materiell nivå för att framstå som 
trovärdiga och fastna i människors medvetande. Dessutom menar Alvesson att 
kulturförändring som inte understöds av ett belöningssystem riskerar att endast få en kortvarig 
effekt. 87 Då vi, i likhet med studiens teori, anser att attityder är en del av 
organisationskulturen menar vi att det är intressant att samtliga företag, trots sin uttalade 
övertygelse om belöningssystemens fördelar, saknar sådana. Det var dock ett företag som sa 
sig tro att ett belöningssystem med inriktning på hållbar utveckling skulle införas under 2008. 

 
85 Delamater, J. 2003, sid. 224-226 
86 Ibid, sid. 224-226 
87 Alvesson, 2005, Sid. 282-287 
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5.3 Analys av övriga frågor 
Samtliga företag som vi intervjuat menade att ledarskapet är en stor påverkansfaktor vad 
gäller deras organisationskultur. Andra påverkansfaktorer som några av företagen sa sig ha 
identifierat är företagens kontakt med kunderna och den dialog som uppstår parterna emellan. 
Den information som förmedlas inom företagen, den interna utbildning som företagen utför 
samt deras historia och bakgrund som än idag ”sitter i väggarna” och påverkar 
organisationskulturen. Vi upplever att det är intressant att alla företagen verkar ha så stor 
tilltro till ledarskapets möjlighet att påverka företagens organisationskultur. Dessa 
övertygelser stämmer inte överens med en av Alvessons teorier, som presenteras i vår 
uppsats88. I och med den LUUK- modell som han har utvecklat så menar han att varje 
organisationskultur inte är unik homogen och att detta inverkar på ledningens möjlighet att 
styra organisationskulturen. Är kulturen inte unik, utan istället influerad av yttre faktorer 
såsom familjer, religion och samhället så försvagas ledningens maktposition eftersom det 
finns yttre påverkansfaktorer som inverkar på kulturen. Därmed konkurrerar personer i 
ledande position om vad som skall anses vara organisationens bästa. Kontentan av att 
organisationer ses som homogena är att alla organisationens anställda ofta ses som likartade. 
Detta är ett sätt för ledningen att försöka minimera förändringsarbetets komplicerade natur. 
Alvesson menar därför att det synsätt som så många ställer sig bakom, att 
organisationskulturen går att styras i sin helhet, är mycket förenklat. 89   
         
Även om det inte är en del av studiens syfte så vill vi nämna att det under fyra av de fem 
intervjuerna vi genomfört har uppstått en diskussion kring termen hållbar utveckling. Vi 
upplever att termen ger upphov till vissa definitionsproblem. Tre av de fyra företagen som 
angav att de tyckte att termen ger upphov till vissa definitionsproblem ansåg att detta berodde 
på att begreppet hållbar utveckling upplevs ha olika innebörder beroende vem man pratar 
med. Ett av företagen angav exempelvis att man bör skilja på termerna hållbar utveckling och 
hållbarhet. I motsats till de andra intervjuade menade dock ett av intervjuobjekten att 
begreppet inte genererade några tolkningssvårigheter då de ansåg att definitionen var klar och 
tydlig inom företaget. 
 

 
88 Alvesson, 2005, Sid. 267-275 
89 Ibid, sid. 267-275 
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6. Övergripande slutsummering 
 

Nedan diskuterar och summerar vi det som framkom i studiens analys- och empiridel. Vi 
presenterar även förslag till framtida forskning samt det vi upplever vara studiens bidrag till 
vetenskapen.  

 

6.1 Slutdiskussion 
 
Vi vill börja denna diskussion med att uppmärksamma begreppet hållbar utveckling, trots att 
detta inte är en del av studiens syfte. I många av intervjuerna uppkom en diskussion om själva 
begreppet hållbar utveckling och vad det faktiskt innebär. Medan några av de intervjuade 
tyckte att begreppets innebörd var solklart så menade några att det genererade vissa 
definitionssvårigheter. Sammanfattningsvis vill vi delge vår uppfattning om att begreppet 
hållbar utveckling har olika innebörder för olika människor och har olika innebörder i olika 
branscher. Vår känsla är att många av de företag vi intervjuat tänker på hållbar utveckling 
mest i form av miljöfrågor och att detta i många fall kan bero på att de företag vi intervjuat är 
i tillverkningsbranscher. En förklaring till detta skulle kunna vara att företag som producerar 
varor ofta inriktar sig på att minska den negativa miljöpåverkan som deras produktion 
innebär. Dessutom har det under intervjuernas gång framkommit termer som hållbarhet, CSR 
med mera, som alla används synonymt med begreppet hållbar utveckling. Detta kan säkert 
leda till en ytterligare förvirring kring begreppen och dess innebörder.    
 
I analysen framkom att alla företag utom ett säger sig vara övertygade om att de anställdas 
attityder till hållbar utveckling går att påverka. Trots att företagen var medvetna om att det är 
många olika faktorer som påverkar attityder så finns det en stark tilltro till sin egen 
påverkansmöjlighet. Vi delar Alvessons uppfattning om att ledningens möjlighet att påverka 
organisationskulturen är tämlighen begränsad. Detta eftersom organisationskulturer troligtvis 
inte är unika eller uniforma. Det vill säga de påverkas av yttre faktorer såsom familjen, 
samhället och religion. Organisationerna utgörs av människor med olika bakgrund och 
värderingar vilket leder till organisationskulturens icke uniforma karaktär. Vi tror att det finns 
en risk att de företag vi intervjuat överskattar sina egna möjligheter att påverka 
organisationskulturen i och med dess komplexa sammansättning. I likhet med det vi har visat i 
teoriavsnittet är attityder en del av organisationskulturen, därför skulle det kunna vara så att 
denna begränsning att påverka kulturen även gäller ledningens möjlighet att påverka 
attityderna. Attityderna påverkas, likt organisationskulturen, av många olika faktorer där 
familjen utgör den starkaste påverkansfaktorn. Sammanfattningsvis menar vi därför att 
företagen bara utgör en pusselbit i formandet av attityder. Denna begränsning riskerar att 
förstärkas då de företag vi intervjuat förefaller använda sig av framförallt indirekta 
påverkansmetoder. 
 
Enligt vårt teoriavsnitt är indirekta påverkansmetoder betydligt mer ineffektiva i förhållande 
till direkta. Den enda påverkansfaktorn som företagen i undersökningen nämner som, 
beroende på sin utformning, kan vara av en direkt natur är de utbildningsinsatser som syftar 
till att främja attityder som stödjer hållbar utveckling. Då direkta påverkansmetoder är mer 
effektiva så anser vi att dessa borde användas i större utsträckning. Exempelvis skulle 
förändrade beteenden inom organisationen vara en direkt upplevelse för de anställda.  
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Ledningen har därmed en möjlighet att förändra attityder genom en direkt upplevelse i form 
av ett förändrat beteende.   
 
Samtliga företag i vår undersökning säger sig tro att de lyckas väl med att påverka de 
anställdas attityder till hållbar utveckling. Hur väl detta speglar verkligheten kan vi endast 
spekulera i då vi inte har undersökt detta i vår studie. Vi finner två möjliga tolkningar till 
dessa påståenden.  
 

1. Företagen är medvetna om sin något begränsade möjlighet att påverka sina anställdas 
attityder till hållbar utveckling och är därför nöjda med den lilla förändring de ändock 
lyckas åstadkomma. 

2. Företagen saknar uppföljning om hur väl arbetet med att förändra attityder faller ut. 
Denna tes stärks av det faktum att majoriteten av företagen i undersökningen bara 
säger sig ”tro” att detta arbete faller väl ut.  

 
Vår uppfattning är att många av företagen saknar uppföljning av arbetet med att förändra 
attityder. Exempelvis var det bara ett företag som berättade att de genomför en 
attitydundersökning där medarbetarna får återge sina attityder till olika frågor, bland annat 
hållbar utveckling. När det saknas uppföljning riskerar det signalera till företagens anställda 
att arbetet med hållbar utveckling inte är viktigt. Om så är fallet försvåras den positiva 
utvecklingen av attityder som stödjer arbetet med dessa frågor. 
 
Den empiriska undersökningen redogör inte för i vilken utsträckning företagen söker att 
påverka generella och specifika attityder. Däremot visar vårt teoretiska avsnitt att specifika 
attityder är mer sannolika att leda till korrelation mellan attityder och beteenden. Vi anser 
dock att det är viktigt att påverka båda.  
 
När vi introducerade teorin om att beteenden påverkar attityder så fick vi något spridda svar. 
Vår uppfattning är att några av företagen inte hade tänkt i dessa banor innan vi intervjuade 
dem. Vår undersökning visade samtidigt att en majoritet av företagen använder samma 
metoder för att påverka beteenden som de använder för att påverka attityder. Då vi förklarade 
denna teoris grunder, om att beteenden påverkar attityder, så förhöll sig de intervjuade mer 
öppna till detta samband mellan beteende och attityd. Vi menar att det finns en möjlighet för 
företagen att effektivisera sitt arbete med hållbar utveckling genom att i vissa situationer 
fokusera på beteenden som stödjer hållbar utveckling istället för att gå ”omvägen” via 
attityder för att påverka beteende. Förändrar man ett beteende kan man få en förändrad attityd 
på köpet, detta då beteendeförändring genererar en förändring av attityderna. Därmed kanske 
företagen kan bespara sig en del dubbelarbete och därmed effektivisera sin resursanvändning. 
Vi menar dock att det är viktigt att skapa en balans mellan att försöka påverka beteenden och 
attityder. Information om vad man gör och varför skapar förankring och förståelse i 
organisationen och detta leder oss till en insikt att det även är viktigt att påverka attityder.    
 
I studiens teoriavsnitt framkom att involvering av anställda och belöningssystem är viktiga 
verktyg för ledningen då de söker att påverka attityder. Företagen i vår undersökning verkar 
ha förstått vikten av att involvera medarbetarna i arbetet med att förändra deras attityder till 
hållbar utveckling. Alla företag ansåg att det var viktigt att involvera sin anställda och detta 
sker genom utbildning, projekt och olika arbetsgrupper. Vår bild är att företagen i vår 
undersökning inte försöker forcera en attitydförändring genom massbudskap eller genom att 
”peka med hela handen”. Detta tror vi är positivt för deras möjligheter att påverka attityderna  
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till hållbar utveckling. Vidare är det intressant att företagen, trots sin uttalade övertygelse om 
belöningssystemens fördelar, saknar system för finansiell belöning av beteenden i det dagliga 
arbetet som stödjer hållbar utveckling. Visserligen förekommer det belöningssystem för 
hållbar utveckling på många av de intervjuade företagen men det som vi anser saknas är 
finansiella belöningssystem som baseras på individens beteenden på en daglig basis. Vi är av 
uppfattningen att företagens utvecklande av finansiella belöningssystem är viktigt då hållbar 
utveckling annars riskerar att uppfattas som ett luftslott eller en papperstiger.  
 
Till slut vill vi presentera den absolut viktigaste insikten som denna uppsats genererat vad 
gäller företagsledningens möjlighet att påverka sina anställdas attityder till hållbar utveckling. 
Eftersom människans attityder dagligen bombarderas med intryck och förmaningar från 
omvärlden, exempelvis genom media, familj, religion samt samhälle, torde genomslagskraften 
av ytterligare en förmaning från exempelvis en arbetsgivare vara begränsad. I dagens 
samhälle finns det många personer och institutioner som försöker påverka människors 
attityder genom information och andra indirekta påverkansmetoder. Detta leder till att 
arbetsgivare och chefer för en svår kamp i försöken att genom information förändra de 
anställdas attityder till hållbar utveckling. Vår uppfattning är att företagen i vår empiriska 
undersökning främst använder sig av indirekta påverkansmetoder. Vi anser att de kan ha en 
större möjlighet att lyckas med detta påverkansarbete om de istället fokuserar mer kraft på 
direkta påverkansmetoder, exempelvis genom att påverka beteenden. Vi vill påstå att 
företagen har relativt stora förutsättningar att påverka beteenden under arbetstid. Som vi 
tidigare diskuterat är direkta upplevelser en effektiv påverkansmetod vad gäller korrelationen 
mellan attityd och beteende. Att därför i vissa situationer låta ett beteende förändra en attityd 
kan vara en effektiv väg för företag att åstadkomma attitydförändring. Vi utvecklar detta 
resonemang genom att nedan presentera en modell (Figur 6 som benämns Attityder ur ett 
företagsperspektiv) som beskriver hur vi anser att en attityd kan påverkas utifrån ett 
företagsperspektiv.  
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Vi har baserat denna modell på Delmaters teori om faktorer som påverkar attityder. 
Han menar att det finns fyra huvudsakliga påverkansfaktorer som influerar våra attityder 
nämligen; familjen, massmedia, direkta och indirekta upplevelser samt kulturens 
egenskaper.90 Den del av teorin som beskriver indirekta och direkta upplevelser har vi valt att 
relatera till företagens metoder för påverkan. Den cirkel som i vår modell representerar 
företaget är uppdelad i en större och mindre del. Den större delen (den vänstra) representerar 
exempel på direkta påverkansmetoder medan den mindre delen (den högra) utgör exempel på 
indirekta påverkansmetoder. Vi har valt att göra delen som representerar de direkta 
påverkansmetoderna större än den indirekta delen. Detta då vi delar Delmaters föreställning 
att direkta upplevelser är mer sannolika att leda till en korrelation mellan attityd och beteende 
än indirekta upplevelser91. I likhet med vad som framkommit tidigare i studiens teoridel så 
påverkar dessutom beteenden attityder92. Då vi anser att beteenden, utbildning av praktisk 
karaktär och finansiella belöningssystem är direkta upplevelser så tror vi att det är en mer 
effektiv metod för att påverka attityder ur ett företagsperspektiv. Den del som motsvarar 
indirekta upplevelser är mindre då vi anser att policys, teoretisk utbildning och 
informationskanaler inte i lika stor utsträckning påverkar beteende. Därmed tror vi att 
indirekta upplevelser inte lika effektivt influerar attityder. Dock anser vi att företagen bör 
kombinera både indirekta och direkta påverkansmetoder, till exempel genom att både 
genomföra teoretisk och praktisk utbildning.  
 
Modellen ovan är begränsad till sin natur då den är utformad utifrån ett företagsperspektiv och 
sätter företagets direkta och indirekta påverkansmetoder i fokus. Detta innebär att de andra tre 
påverkansfaktorerna riskerar att komma lite i skymundan. Exempelvis så har familjen den 
allra största möjligheten att påverka attityder. I vår modell hamnar istället företaget i centrum. 
Modellen är också mycket förenklad och innehåller inte några detaljer om hur familjen, 
massmedia och kultur påverkar attityden. Exempelvis kan massmedia också påverka 
individen genom både indirekta och direkta påverkansmetoder. Kanske finns det även andra 
faktorer eller institutioner som påverkar attityder, exempelvis frivilligorganisationer såsom 
Greenpeace eller idrottsklubbar där såväl ungdomar och äldre är medlemmar. Vår modell 
baseras på teorier om attityder i största allmänhet och inte bara attityder till hållbar utveckling 
och därmed anser vi att man ska vara medveten om de eventuella skillnader som kan finnas 
mellan hur olika sorters attityder påverkas.       
  

6.2 Studiens forskningsbidrag 
Det som vi anser vara unikt med denna studie är den tvärvetenskapliga blandningen av 
socialpsykologi och kritisk managementlitteratur. Dessutom har vi utifrån ett 
ledarskapsperspektiv behandlat koppling mellan beteenden och attityder hos de anställda.  
 

 
90 Delamater, 2003, sid. 292-295 
91 Delamater, 2003, sid. 292-295 
92 Myers, 2007, sid. 127-130 
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6.3 Förslag till vidare studier 
 

• Ett förslag till vidare studier är att försöka fastslå en definition av begreppet hållbar 
utveckling. I arbetet med denna studie har vi upptäckt att detta begrepp generar vissa 
definitionsproblem. En av de vi intervjuade påpekade exempelvis att han har upplevt 
att man på möten diskuterat hållbar utveckling och det sedan visat sig att man talat om 
vitt skilda saker. Detta eftersom olika personer definierar begreppet på olika sätt och 
ger det olika innebörder. Ett förslag till framtida studier är forskning som syftar till att 
undersöka och ge förslag på en gemensam och vedertagen definition av begreppet 
hållbar utveckling. 

 
• Då vi genomförde intervjuerna med företagen i vår studie fick var det många som 

förklarade hur svårt de anser det vara att utveckla finansiella belöningssystem på 
individnivå, det vill säga belöningssystem som uppmuntrar beteenden som främjar en 
hållbar utveckling på företagen. Därför föreslår vi en studie där förslag till 
utformningen av ett sådant system utvecklas. Utan ett konkret finansiellt 
belöningssystem kan det finnas en risk att begreppet hållbar utveckling uppfattas som 
en papperstiger vilket skulle vara ogynnsamt för företagens och samhällets arbete med 
dessa frågor.  

 
• Den studie vi genomfört har varit relativt grund till sin natur. Därför skulle en djupare 

undersökning på ett företag vara intressent att genomföra, en studie som undersöker ett 
företag och deras arbete med förändring av attityder till hållbar utveckling. Studien 
skulle kunna baseras på en undersökning om vilka skillnader det finns i synen på 
arbetet med attitydförändring hos ledningen respektive de anställda. Studien skulle 
även kunna undersöka huruvida företaget påverkar de anställdas generella eller 
specifika attityder. Detta skulle kunna ge en bild av hur väl ledningens budskap tas 
emot av företagets anställda. Denna idé upplevde vi var för omfattande för att rymmas 
i vår studie. 
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7.3 Muntliga källor 
 

• Telefonintervju med Rosman Jahja, Public Relations Manager, Corporate 
Communications, Trelleborg AB, den 29:e november 2007. 

 
• Telefonintervju med Göran Gerth, Miljöchef på NCC Constructions Sverige AB, den 

3:e december 2007. 
 

• Telefonintervju med Malin Ripa, Director Public Affairs, AB Volvo, den 5:e 
november 2007. 

 
• Telefonintervju med Sim Tee Lamm, Kommunikationsansvarig, Hållbar Utveckling, 

Svenska Kullagrefabriken, den 11:e december. 
 

• Telefonintervju med Lars Norin, VD Huddig AB, den 11:e december 2007. 
 

7.4 Figurförteckning 
 

• Figur 1 (Den hermeneutiska spiralen): Eriksson, L-T. & Weidersheim- Paul, F. 2001, 
Att utreda forska och rapportera, sid. 222  

 
• Figur 2 (Teoriers sanningsstrategier): Alvesson, M. 1994, Tolkning och reflektion, 

Studentlitteratur, Lund, Sid. 36 
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• Figur 3 (Organisationskulturens synliga delar): Egen modell  

 
• Figur 4 (Organisationskulturens osynliga delar): Egen modell 

 
• Figur 5 (Påverkansfaktorer för attityder): Egen modell 

 
• Figur 6 (Attityder ur ett företagsperspektiv): Egen modell  
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8. Bilagor 

8.1 Definitioner inför intervjuer 
 

Definitioner som intervjudeltagarna fick ta del av innan intervjun. Dessa definitioner är 
hämtade från uppsatsens teoriavsnitt.  

 
 
Hållbar utveckling 
”…development that meets the needs of the present generation, without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs” (Garvare, Isaksson) 
Hållbar utveckling kan vidare definieras som en process som eftersträvar ett stadium där både 
mänskligheten och naturen, organisationens två huvudsakliga intressenter vad gäller hållbar 
utveckling, är välmående. I sin tur kräver detta vidsprätt goda ekonomiska resultat och en 
gemensam omtanke för miljön. Hållbar utveckling innebär således att alla människor ska ha 
möjligheten till ett anständigt liv som genereras av ekonomiska aktiviteter samtidigt som 
hänsyn tas till den ekologiska miljön så att framtida generationers liv inte äventyras. 
Vanligtvis görs distinktionen mellan tre beståndsdelar av hållbar utveckling, nämligen social 
jämlikhet, ekonomisk framgång och hänsyn för miljön. 
 
Attityder 
En attityd definieras som en fördelaktig eller ofördelaktig värdering som är riktad mot någon 
eller något. Denna värdering, som ofta är ofta rotad i våra övertygelser, visar sig genom våra 
känslor, beteende och handlingar. Attityder utrycker sålunda grundläggande psykologiska 
konstruktioner utifrån tidigare handlingar, värderingar och känslor gentemot ett objekt. 
 
Organisationskultur 
En kultur kan definieras som ett unikt mönster med delade antaganden, värderingar och 
normer som formar socialiseringar, symboler, språk, skidringar, och handlingar hos en grupp 
av människor. Organisationskulturer kan delas upp i två delar, den synliga och den osynliga 
delen. Den synliga delen av kulturen, som kan beskådas utifrån, består av aktiviteter, 
skildringar, språk, symboler och socialiseringar. Den osynliga delen, som kräver en mer 
ingående analys för att åskådliggöra, består av normer, värderingar och antaganden.  

 69



Högskolan i Gävle, Magisteruppsats 15p, HT 2007  
Ledarskapets Påverkan av Attityder till Hållbar Utveckling  
Författare: Lars Dahlgren & Jacob Linusson 

8.2 Intervjufrågor 
 

Här återfinns de frågor vi använt oss utav vi genomförandet av telefonintervjuerna. På nästa 
sida följer samma intervjufrågor översatta till engelska som vi använde oss utav då vi 
intervjuade Sim Tee Lam på Svenska Kullagerfabriken.  

 

8.2.1 Intervjufrågor på svenska 
 

1. I vilken utsträckning tror ni att det går att påverka de anställdas attityder till hållbar 
utveckling? 

 
2. Hur väl anser du att ni lyckas påverka de anställdas attityder till hållbar utveckling? 

 
3. Vilka metoder använder ni er av för att påverka de anställdas attityder till hållbar 

utveckling? 
 

4. Inom socialpsykologin finns det teorier som hävdar att människans beteende styr hennes 
attityder, hur ser du på denna idé om att beteende styr attityder? Kan du se några tecken 
att attityder har förändrats i och med ett nytt beteende inom organisationen? 

 
5. Vilka metoder använder ni er av för att påverka de anställdas beteende så att det stämmer 

överens med era mål för hållbar utveckling? 
 

6. Vilka faktorer anser du påverkar företagets organisationskultur? 
 

7. Hur tror ni att de anställda uppfattar ledningens arbete med att förändra deras attityder 
till hållbar utveckling? 

 
8. Involverar ni de anställda i arbetet med att förändra deras attityder till hållbar 

utveckling? Om ja, på vilket sätt sker detta? Om nej: hur inverkar det på era möjligheter 
att förändra de anställdas attityder? 

 
9. Belönar ni anställda som agerar i linje med era mål för hållbar utveckling? Om ja; hur 

tror du att detta belöningssystem påverkar möjligheterna till att detta beteende upprepas? 
Om nej; skulle ett belöningssystem kunna effektivisera ert arbete med hållbar 
utveckling? 

 
10. Har du själv något som du vill tillägga? 
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8.2.2 Intervjufrågor på engelska 
 

1. To what extent do you think it’s possible to influence employee attitudes towards 
sustainable development? 

 
2. What level of success would you consider that SKF has in the process of influencing 

employee attitudes towards sustainable development?  
 
3. When trying to influence employee attitudes towards sustainable development, what 

methods do you use? 
 
4. Within the field of Social Psychology there are theories that claim that behaviour 

influences attitudes. Therefore we are wondering what your opinion about this theory is 
and if you have seen any evidence/signs at SKF that verifies that behaviour does in fact 
influence attitudes?  

 
5. When trying to influence employee behaviour when it comes to sustainable development, 

what methods do you use? 
 
6. What factors would you say influence the organisational culture at SKF? 
 
7. How do you believe SKF:s employees apprehends the managements work with changing 

their attitudes towards sustainable development? 
 
8. Does SKF, in some way, involve their staff in the work of changing their attitudes. If so, 

how? If not, how do you think that it affects your possibilities of changing their 
attitudes? 

 
9. Does SKF, somehow, reward employees that acts accordingly to your goals for 

sustainable development. If so: how do you think this reward-system affects the 
possibilities of a repeated behaviour? If not: do you think a reward-system would make 
your work with sustainable development more efficient? 
  

10. Finally, do you want to add something to the discussion? 
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8.3 Intervjuerna i sin helhet 
 

Nedan presenteras alla telefonintervjuer med företagen i studien. Intervjuerna återges i 
oredigerad form med tillhörande frågeställning. 

 

8.3.1 Intervju med Trelleborg AB  
Rosman Jahja Public Relations Manager Corporate Communications.  
 
I vilken utsträckning tror ni att det går att påverka de anställdas attityder till hållbar 
utveckling?  
Jahja Rosman menar att hur man på individnivå förhåller sig till hållbar utveckling, dvs till 
miljö och samhällsfrågor, till stor del beror på vilka värderingar individen har. Dessa 
värderingar speglas både i hur individen är som privatperson och som medarbetare. Han 
menar att man som arbetsgivare kan påverka, stärka och stimulera vissa attityder som redan 
existerar hos medarbetare. Med tålamod och långsiktigtarbete menar han att det till och med 
kan finnas förutsättningar att kunna förändra en åsikt. Det är dock viktigt att vara medveten 
om att det kräver mycket mer arbete för att förändra en värdering än en mindre djuplodad 
åsikt. Värderingar formas snarare av lärande än av kortsiktiga förmaningar, detta leder till 
faktumet att han väljer att göra skiljelinje mellan värderingar och attityder. Attityder 
definierar han som betydligt ytligare föreställningar i jämförelse med värderingarnas mer 
djupgående uppfattningar om vad som är rätt och fel. Värderingar formas under uppväxten, 
när individen blir äldre så blir dessa värderingar ”trögare” och förändras relativt sakta. Han 
ser hållbart arbete och arbetet gentemot de anställda snarare som ett arbete med förändrande 
av värderingar snarare än förändrande av attityder. Hållbar utveckling handlar i förlängningen 
om vilket samhälle vi vill ha och vilket samhälle vi vill leva i. Ur företagshänseende så måste 
vi hantera detta problem ur ett markandsekonomiskt perspektiv. Jahja menar att det finns en 
insikt, bland dem som arbetar inom stora företag, som säger att det är med 
marknadsekonomins värderingar som företagen kommer att lösa frågorna kring hållbar 
utveckling. Vi måste ha ett näringsliv som fungerar, det är i alla fall så näringslivet själv 
tänker kring dessa frågor. Det ena kommer att lösa det andra.  
 
Företagen kan spela en stor roll när det gäller att få sina anställda att känna sig delaktiga i det 
arbete som krävs för att få samhället att gå i ”rätt” riktning. Meningen är att framtidens 
samhällsmedborgare skall kunna njuta av samma tillgångar som vi njuter av idag. Samma 
naturresurser, det vill säga luft, vatten, natur och andra saker som vi har en tendens att ta för 
givet idag. Jahja menar att vi människor måste ta steg för steg i rätt riktning, och han upplever 
att de allra flesta är villiga att göra det. Problemen uppstår när dessa steg skall tas, han 
upplever att det finns väldigt många olika uppfattningar för hur detta skall gå till. Om 
klimatfrågan tas upp som en symbolfråga i detta sammanhang så finns det en konflikt mellan 
det klassiska välfärdssamhället och arbetet med att minska koldioxidutsläppen. De flesta 
människorna i samhället förstår nog att vi kommer att vara tvungna att förändra vissa saker 
och vissa beteenden, företagen kommer delvis att vara tvungna att förändra sitt sätt att arbeta. 
Detta är ett problem som näringslivet har börjat jobba med, ett arbete som han är övertygad 
om kommer att fördjupas under åren framöver. Enligt Jahja handlar detta om samma typ av 
problemlösning som finns och används på andra frågor inom denna typ av organisationer.  
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Sammantaget så tror han definitivt att företagen har en roll i påverkan av sina anställdas 
attityder, och framförallt så tror han att det går att stimulera tanken om innovation och 
företagsamhet som en del av lösningen på problemet.  

 
Hur väl anser du att ni lyckas påverka de anställdas attityder till hållbar utveckling? 
Jahja menar att denna fråga kan ses på olika sätt. Å den ena sidan så anser han att Trelleborg 
har ett bra anseende när det gäller att rapportera om hur de jobbar med frågorna kring hållbar 
utveckling. Denna uppfattning grundas på att Trelleborgs hållbarhetsredovisning har fått 
mycket uppmärksamhet och erkännanden via utmärkelser. Detta har företaget tolkat som att 
både deras arbete med hållbarhet och det sätt på vilket de berättar om detta arbete håller en 
hög standard. Trelleborg har en hög ambitionsnivå, de vill visa vad de gör men även vad de 
inte gör. Detta genererar en viss stolthet inom företaget, en stolthet som stimulerar och 
utvecklar arbetet med hållbar utveckling.  
 
Å andra sidan menar han att det fortfarande finns massor att göra och utveckla inom detta 
område. Trotts att både han, och andra utomstående experter på området, anser att Trelleborg 
är duktiga på dessa frågor så inser han att det finns massor kvar att göra. Det finns nya mål 
som måste både formuleras och uppfyllas. Han anser vidare att Trelleborg har en lång väg att 
vandra för att uppnå den potential som han anser att företaget har. Han är bland annat av 
uppfattningen att Trelleborg måste bli bättre på att informera världen om hur de kan hjälpa till 
i samhället med arbetet kring hållbar utveckling. Många av Trelleborgs produkter kan bidra 
till att samhället går i rätt riktning för att bli mer hållbart, exempelvis produkter för tätning 
och dämpning i maskiner som ser till så att giftiga ämnen inte läcker ut i naturen. De har 
membran som skyddar så att inte giftiga ämnen läcker ut från soptippar ut i den omgivande 
miljön, de har produkter som hjälper till att förhindra översvämningar. Trelleborg har många 
produkter som kan bidra till bättre miljö och till ett mer hållbart samhälle. Jahja menar att 
Trelleborg kan spela en roll för att skydda samhället mot problem som kan komma uppstå på 
grund av klimatförändringarna. Detta är frågor som Trelleborg inte har marknadsfört tidigare 
men som de måste börja arbeta hårdare med. 
 
Han upplever att han får ett bra gensvar från företaget kring hans idéer inom dessa frågor. 
Internt är alla oerhört positiva kring detta arbete och alla vill göra en insats så länge det inte 
äventyrar företagets existens. Jahja menar att om arbetet med hållbar utveckling skulle 
äventyra verksamheten i sig så skulle arbetet sakna mening. För företaget är lönsamhet en 
förutsättning för det fortsatta arbetet. Det är viktigt att företaget får samla kraft för att mäkta 
med dessa frågor, många chefer måste tillexempel öka sin kunskapsnivå kring hållbar 
utveckling. Det han vill poängtera är att Trelleborg fortfarande har mycket arbete framför sig 
för att uppfylla sin potential inom dessa frågor men att det inte beror på att det brister i 
attityderna till hållbar utveckling. I botten finns det en positiv attityd men de har ännu inte 
samlat den kunskap och den energi som krävs för att uppnå hela sin potential. 
 
Vilka metoder använder ni er av för att påverka de anställdas attityder till hållbar utveckling? 
När Trelleborg pratar om intern information och kommunikation så finns det några olika 
kanaler som de använder sig av. De använder sig bland annat av ett intranät som alla anställda 
har tillgång till, det finns en gemensam tidning som kommer ut fyra gånger om året samt en 
intern tidning som kommer ut två gånger om året. Nästa år kommer det dessutom att införas 
ett digitaltnyhetsbrev som även det skall gå ut till alla deras anställda. Jahja vill poängtera att 
han upplever att Trelleborg är mycket mer decentraliserat än många andra företag i samma 
storlek. Han exemplifierar detta genom att berätta att Trelleborg är uppbyggt av företag och  
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affärsområden som har en väldigt hög grad av självbestämmande. Självbestämmandet inom 
de olika delarna av företaget har tidigare lett till att information till alla anställda från centralt 
håll har varit mycket ovanlig. På miljöområdet träffas ett nätverk av lokalt ansvariga med 
jämna mellanrum så att de skall kunna kommunicera gemensamma budskap i hur arbetet med 
dessa frågor skall bedrivas. Han menar att detta är ett exempel på att det trotts 
decentraliseringen inom organisationen finns en gemensam hållning till dessa frågor. Han 
menar att detta är viktigt då han anser att det måste finnas gemensamma regler får exempelvis 
kemikaliehantering, säkerhetsfrågor och så vidare.  
 
Det är alltså dessa kommunikationskanaler, intranät, tidningar och nyhetsbrev som Trelleborg 
i dagsläget använder sig av för att berätta om vad och hur de arbetar med corporate social 
responsibility och det interna arbetsmiljöarbetet. Under de senaste åren är det arbetet med 
gemensamma värderingar och uppförandekoden som kommunikationskanalerna har fokuserat 
hårdast på. Jahja berättar vidare att han är själv är väldigt involverad i arbetet med Trelleborgs 
uppförandekod, bland annat med att sprida denna till alla anställda. I denna uppförandekod 
står det klart och tydligt att Trelleborgs grundläggande princip för deras arbetsplats och 
miljöarbete är att det skall bidra till en ekologisk hållbar utveckling och till att säkerställa 
hälsa för alla våra medarbetare. Han menar att dessa ord är andemeningen för deras 
uppförandekod. Sen kommer det underregler på miljösidan och energi sidan men det där är 
den helt övergripande principen i uppförandekoden. Det är viktigt för Trelleborg att berätta 
hur de arbetar med frågorna kring hållbar utveckling, de har bland annat en väl utvecklad 
hållbarhetsredovisning som både finns att läsa på webben och i tryckt form. Jahja är noga med 
att påpeka att Trelleborg inte alls bara vill sitta och slå sig för bröstet utan att de vet att de 
givetvis kan bli ännu bättre på arbetet med dessa frågor. 
 
Inom socialpsykologin finns det teorier som hävdar att människans beteende styr hennes 
attityder, hur ser du på denna idé om att beteende styr attityder? Kan du se några tecken att 
attityder har förändrats i och med ett nytt beteende inom organisationen? 
Alla organisationer är uppbyggda av individer och Jahja menar att det gör det svårt att 
tillämpa denna teori på organisationer. Han medger dock att den skulle kunna tillämpas om 
teorin tolkas på ett visst sätt. Han drar ett exempel där en person inte tycker det är speciellt 
viktigt att sortera avfall men han ser att hans grannar sorterar. Detta menar Jahja kan leda till 
att personen iakttar de andras beteenden och att det i förlängningen kan påverka hans attityd 
till avfallssortering. Han menar att trycket från omgivningen, förväntningarna, trycket att inte 
vara annorlunda, kan få individen att ändra sina attityder. Om man väljer att tolka denna teori 
på det sättet så medger Jahja att beteenden med all säkerhet kan påverka attityder. Han tar ett 
till exempel där en arbetare jobbar på en fabrik där det aldrig har funnits något intresse för att 
sortera fabrikens avfall, allt har kastats i en och samma hög. Om det helt plötsligt en dag står 
åtta tunnor, med en klar förteckning över vad som skall kastas vart, där det förut bara stod en 
stor tunna. Även om man då som arbetare känner att detta med sortering inte är så viktigt så 
leder nog detta till att ett tryck bildas på medarbetaren. Ett tryck som uppstår i att det 
förväntas av mig att jag skall sortera och göra rätt för mig för att jag skall upplevas som 
duktig i min roll som arbetare. I grunden är dock Jahja övertygad om att det jobbas på att 
förändra attityderna för att förändra beteenden och inte tvärtom. Han säger dock vidare att 
olika situationer kräver olika handlingar. I vissa situationer kan det nog vara tidsbesparande 
att jobba rakt på förändring av beteende istället för att ta omvägen via attityder. Att förändra 
beteenden blir mer påtagligt än att förändra attityder. Han vill poängtera att det är viktigt att 
man inte glömmer bort attityderna, för om individerna inte tycker att det nya arbetssättet är  
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logiskt så kommer det inte heller vara så lätt att få medarbetarna att följa arbetssättet. Det 
måste finnas en förklaring, logik och en förståelse till varför det nya arbetssättet införs.  

 
Vilka metoder använder ni er av för att påverka de anställdas beteende så att det stämmer 
överens med era mål för hållbar utveckling? 
Jahja säger att Trelleborg använder sig av de olika informationskanaler som beskrevs ovan. 
Han menar att uppförandekoden är ett bra exempel på en metod de använder sig av då den 
innehåller regler för hur anställda skall uppträda och förhålla sig på det här området. De 
arbetar med traditionell utbildning, intern information via tidningar och via intranätet. Vidare 
menar han att det är viktigt att alla ledare sprider samma budskap till sina anställda, dessa 
riktlinjer tillhandahålls genom de mera ”mekaniska kanalerna”. Han är dock viktig med att 
poängtera att det går att bli bättre även inom detta område, mer pengar skulle tillexempel 
kunna satsas på att utbilda och informera chefer så att de har en bättre grund att stå på rörande 
frågor om hållbarhet. Det skulle kunna leda till att organisationens chefer skulle bli ännu 
bättre på att svara på medarbetarnas frågor inom detta ämne. Eftersom att organisationen är så 
decentraliserad som den är så menar Jahja att det inte finns någon tradition som är för 
gemensamma utbildningsinsatser. Han menar dock att det är en del som Trelleborg måste bli 
bättre på, det vill säga att gemensamt utbilda sina chefer inom organisationen. Han tror att 
denna typ av utbildningar skulle leda till ett ännu bättre och mer kraftfullt resultat.  

 
Vilka faktorer anser du påverkar företagets organisationskultur? 
Jahja menar att den absolut viktigaste faktorn är ledarskapet, detta då han menar att 
ledarskapet innehåller så mycket symbolik. Det som cheferna gör är det som ses som okej och 
det som belönas inom organisationen. Det tror han är den absolut största enskilda faktorn till 
kulturpåverkan. Sen menar han att man också kan påverka attityder och därigenom kulturen 
genom olika utbildningsinsatser, där olika arbetssätt för att exempelvis lösa vissa 
miljöproblem kan diskuteras. Trelleborg som företag har vissa grund attityder och vissa 
grundvärderingar som de vill att alla anställda skall tillgodogöra sig, och dessa ideologier 
kommunicerar de ut via utbildningar och genom utskick av olika material. Sammantaget så 
väljer han att beskriva denna påverkan i två delar där utbildning utgör den ena och ledarskapet 
den andra påverkansmekanismen. Han inser dock att även historien om Trelleborg påverkar 
deras organisationskultur. Kulturen påverkas av hur det varit i Trelleborg tidigare, historien 
sitter i väggarna. Han tror dock inte att Trelleborg har lika mycket kultur i ”väggarna” som en 
del andra företag och organisationer har, exempelvis entreprenörs företag som Ikea, eller 
Tetra Pak. De har mer av ”grundar” och ”ägare” mentaliteten kvar i sina organisationer, en 
mentalitet som eftersträvas och utvecklas vidare. Trelleborg har mindre historisk påverkan 
utan de påverkas mer av drivkraften om var de vill vara. Detta menar han i sin tur leder till att 
organisationskulturen inte heller blir lika tydlig som i många andra företag som exempelvis är 
entreprenörs ledda. Han poängterar att Trelleborg har en lång historia men att det är en annan 
sak. Utvecklingen har genom åren varit skiftande från att under 80-talet nästa ha varit ett 
holding portfölj företag till att under 90-talet kommit tillbaka till att vara det vi var ifrån 
början, ett ingenjörs företag. Men i huvudsak är det dessa faktorer som påverkar, ledarskapet, 
utbildning och en liten del historia. 
 
Hur tror ni att de anställda uppfattar ledningens arbete med att förändra deras attityder till 
hållbar utveckling? 
Jahja börjar med att erkänna att han inte har något statistiskt säkerställt svar på den frågan för 
att företaget helt enkelt inte har gjort någon undersökning som svarar på den frågan. Han 
uppfattar dock att det finns en positiv grundläggande hållning till hållbar utveckling. Han tror  
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dock inte att detta är något unikt för Trelleborg utan att det snarare finns en positiv inställning 
till dessa frågor bland allmänheten. Detta i alla fall så länge som individen själv slipper göra 
några större personliga uppoffringar. ”Gnissel” kan dock uppstå just när individen själv 
tvingas till uppoffringar för att agera på ”rätt sätt”. Det finns konflikter som alla rimligtvis har 
svårt att hantera, exempelvis motsättningen mellan hållbarhet och vårt behov av att resa runt i 
världen och se oss omkring. Som flygverksamhet bedrivs idag så finns denna motsättning, han 
menar bland annat att biljett priserna inte motsvarar den miljökostnad som skapas av 
flygandet. Samhället får ta en del av den kostnad som kanske resenärerna själva borde betala. 
När man berör dessa frågor så börjar ”gnisslet” från individnivå att höras. Detta kommer 
givetvis igen även på företagsnivå i form av tjänsteresor. Skall företagen behöva dra ner på 
tjänsteresor för att komma närmare en hållbar utveckling. Tar man upp dessa frågor uppstår 
genast en diskussion, hur mycket skall man behöva dra ner på resandet? Jahja menar att det 
inte får gå så långt så att det hindrar verksamheten i stort. Företag inom en koncern måste få 
träffas för att kunna diskutera olika frågor, men man kan kanske resa mindre än idag? Man 
kan kanske planera sina resor på ett bättre sätt än idag? De två sista delarna är nog i grunden 
de flesta med på. Jahja menar att det är en jobbig konflikt som uppstår. 
 
Involverar ni de anställda i arbetet med att förändra deras attityder till hållbar utveckling? 
Om ja, på vilket sätt sker detta? Om nej: hur inverkar det på era möjligheter att förändra de 
anställdas attityder? 
Här tycker Jahja att Trelleborg har en del arbete kvar att göra. Han är medveten om att det 
finns andra företag som har olika personalverksamheter som Trelleborg saknar. Vidare säger 
han sig vara medveten om att detta kan påverka förändringen av attityder. Han menar att 
resultatet av deras arbete med att förändra attityder nog skulle kunna förbättras om sådana 
personalverksamheter fanns och användes systematiskt. Detta är en ledningsfråga som han 
tror att Trelleborg kommer att bli bättre på i framtiden då de förhoppningsvis kommer att bli 
bättre på att informera om att Trelleborg kan hjälpa samhället i frågor som har med 
hållbarutveckling att göra. Då tror han att det kan bli lättare att få ett större lokalt engagemang 
och att personalaktiviteterna kommer att vara ett naturligt steg i den riktningen. Men han 
menar att Trelleborg inte riktigt har nått dit ännu. Anledningen till det menar Jahja bland 
annat kan bero på hur nära detta samband ligger med företagets affärsstrategi. Jahja väljer att 
ta Tetra Pak som ett nytt exempel som han menar har ett inbyggt problem i sin verksamhet 
med hur deras förpackningar ses som en miljö belastning. Det berg av sopor som deras 
förpackningar skapar är ofantligt, så de vet ju att de måste lösa problematiken med 
exempelvis återvinning. Trots allt så är deras förpackningar gjorda av papper som ur 
hållbarhets synvinkel är bättre än många av konkurrenternas plastförpackningar, 
plastförpackningar som i botten är gjorda av petroleum. Så han menar att Tetra Pak har ett 
behov av att använda hela sin organisation för att kommunicera till omvärlden att 
pappersförpackningar faktiskt är bättre än plastförpackningar ur ett miljöhänseende. De har ett 
behov av att få berätta att deras förpackningar kan återvinnas. Detta genererar automatiskt 
frågor som deras anställda kan gå ut och jobba med och prata om. Detta genererar i sin tur ett 
större engagemang som genomsyrar hela organisationen, från första till sista medarbetare. 
Detta löser de genom att ha vad de kallar Environment day som de kör ute i verksamheterna 
lokalt. Och detta är något som Jahja anser att Trelleborg saknar då deras affärsverksamhet inte 
är så starkt förknippat med dessa problem och frågor. Från Trelleborg sida handlar det mer 
om att de precis som alla andra företag måste ha ett bra miljö- och hållbarhetsarbete. 
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Belönar ni anställda som agerar i linje med era mål för hållbar utveckling? Om ja; hur tror 
du att detta belöningssystem påverkar möjligheterna till att detta beteende upprepas? Om nej; 
skulle ett belöningssystem kunna effektivisera ert arbete med hållbar utveckling? 
Belöningssystem på individnivå säger sig Jahja ej känna till. Däremot säger han att 
belöningssystem på avdelningsnivå förekommer så till vida att de belönar med 
uppmärksamhet. Avdelningar som gjort något bra får uppmärksamhet och får lite av en hjälte 
benämning inom företaget. Bland annat så brukar goda insatser på detta område lyftas fram i 
deras hållbarhetsredovisning genom att berätta hur arbetet på den lyckade avdelningen sett ut. 
Den enskilda avdelningens arbete tas helt enkelt ut som ett bra exempel inom företaget. Det 
rör sig alltså inte om några finansiella belöningar utan snarare om belöningar i form av 
uppmärksamhet och att få chansen att vara en intern förebild. Han utesluter dock inte att 
Trelleborg i framtiden kommer att använda sig av såkallade nyckeltal för att kunna belöna bra 
beteende på individnivå, beteenden som rör hållbarhet och ett hållbart beteende.. 
Belöningssystem på individnivå finns i och för sig redan idag men då främst bara som 
belöningar efter uppfyllanden av finansiella mål.  
 
Har du själv något som du vill tillägga? 
En notering i kanten som Jahja vill ta upp är den feedback som de har fått på deras 
hållbarhetsredovisning från en student från nationella miljöinstitutet. Studenten menade att 
Trelleborg själva måste bestämma sig för vad de menar med begreppet hållbar utveckling, de 
måste alltså definiera vad hållbarutveckling betyder för Trelleborg. Jahja menar att han 
stämmer in i denna feedback då allmänheten kanske inte förstår vad just Trelleborg menar när 
de pratar om hållbar utveckling. Alla har sin egna lilla uppfattning om vad detta begrepp 
innehåller och betyder. Han menar att man kan ställa sig frågan om hur tillämpbar denna term 
är i det dagliga arbetet som bedrivs ute i företagen, vidare berättar han att han upplever termen 
som lite abstrakt. Om man säger att medborgare i framtiden skall ha samma rättigheter och 
möjligheter som vi själva har, vad innebär då det i praktiken? Där finns det många olika sätt 
att säga vad det faktiskt innebär. Personligen menar Jahja att det bästa handgripliga rådet som 
finns är att vi människor måste lära oss bli mindre beroende av de material som vi gräver upp 
ur jordskorpan som vi sedan sprider ut i atmosfären och i miljön. Han menar att samma sak 
gäller de kemikalier som vi människor sprider runt oss som sedan förstör vår natur. De gröna 
ytor som vi systematiskt minskar samt frågor som har med rättvisa och fattigdom att göra.  
 
Jahja menar att begreppet hållbarhet måste definieras och göras tillgängligt för vanliga 
människor, så att alla kan förstå vad hållbarhet innebär. Han menar att begreppet hållbarhet 
måste brytas ned så att det passar in i olika branscher och olika personer. Det skulle bli ett mer 
greppbart begrepp om det fanns någon definition som förklarade vad hållbarhet betyder för 
just Trelleborgs produkter, för de kemikalier som just Trelleborg använder sig utav. 
Allmänheten måste få en chans att förstå vad företagen och andra menar när de använder 
begreppet hållbar utveckling. Om detta skulle bli verklighet menar han att det skulle bli lättare 
för människor på individnivå att leva med ett beteende som kan klassas som hållbart. Jahja 
menar att man ibland kan tro att man talar om samma saker men att det sedan visar sig att 
begreppet hållbarhet har tolkats på helt olika sätt av de olika parterna. En medvetenhet som 
startar på individnivå är något som han tror att man måste jobba mycket med framöver, det 
vill säga vad betyder dessa utsläppsgränser av koldioxid för mig personligen som individ. 
Vidare menar han dock att detta begrepp nog kommer att utkristallisera sig med tiden, alla 
begrepp behöver ett tag på sig för att så att säga sätta sig. Han säger sig också tro att denna 
definitions fas säkerligen skulle underlättas om alla företag använde sig av samma riktlinjer, 
exempelvis GRI:s riktlinjer, när de upprättade sina hållbarhetsredovisningar. Det skulle nog  
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kunna innebära att det utvecklades några vedertagna indikatorer som kan handla om miljö 
användning, återvinning, kemikalier och koldioxidutsläpp. Vad är nivåer är hållbara 
respektive inte hållbara. Jahja menar att etta även går att föra ned på hushålls nivå om man 
beaktar hur det ser ut med tekniska prylar i våra hushåll och vilka mängder av sopor dessa 
genererar i sig själva och i form av batterier. Idag bygger vi upp stora depåer med prylar på ett 
helt annat sätt än vad vi gjorde för 15 eller 20 år sedan. Visst det kommuniceras att vi skall 
återvinna dessa varor men det är en tickande bomb som vi nog inte riktigt är medvetna om i 
samhället idag. Det är många sådana frågor som måste adresseras och belysas så att alla för 
klarhet i vad som krävs av dem på individnivå som vill vara med och bidra till en hållbar 
utveckling. 
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8.3.2 Intervju med AB Volvo.  
Malin Ripa, Director Public Affairs 
 
Ripa menar att AB Volvo egentligen inte försöker att styra sina anställdas attityder till 
hållbarutveckling. Istället väljer de att informera sina anställda om hållbar utveckling för att 
öka deras kunskap och deras medvetande om dessa frågor. Medvetet försöker de inte påverka 
sina anställda, det finns ingen strategi för att påverka attityder men samtidigt medger Ripa att 
informationen på ett indirekt sätt kan påverka attityderna, men det finns ingen kampanj för att 
påverka attityderna i en viss riktning. Redan 1972 uttalade sig Volvos tidigare VD P-G 
Gyllenhammar, om att AB Volvo både var en del av problemet och en del av lösningen till 
miljöproblemen. Ända sedan detta uttalande gjordes så har företaget haft miljön som ett 
kärnvärde och även arbetat hårt med dessa frågor. Ripa menar att detta kärnvärde gör det svårt 
att jobba för AB Volvo om man som individ inte tycker att miljöfrågan är viktig. Hela 
verksamheten kretsar kring miljöfrågan i och med att deras produkter har en påverkan på 
miljön. Alla deras produktutveckling och hela verksamheten kretsar helt enkelt kring 
miljöfrågan. Indirekt så påverkar vi ju attityderna då vi använder alla våra 
informationskanaler som exempelvis nyanställningar, interntidningar, produktinformation för 
att kommunicera hur viktigt miljöfrågorna är. Det gör ju givetvis att det är väldigt svårt att 
som anställd slippa undan, att så att säga inte bli påverkad av detta budskap. Vi styr inte 
attityderna till detta ämne men vi styr att och hur de jobbar med dessa frågor. De har sin 
miljöpolicy och sin så kallade ”fokuserad agenda” och där behandlas de miljöfrågor som av 
företaget bedöms som viktigast. I strategidialogerna som Leif Johanson (VD för AB Volvo) 
har med respektive VD från alla affärsområden så utmanar han bolaget i miljöfrågan. Denna 
utmaning rör såväl både produkternas och produktionens miljöpåverkan som 
miljökommunikationen. Sen använder AB Volvo sig också av olika managementsystem som 
styr hur bolaget jobbar miljöfrågan.    
 
I vilken utsträckning tror ni att det går att påverka de anställdas attityder till hållbar 
utveckling? 
Ripa säger sig helt klart tro att det går att påverka de anställdas attityder till hållbar 
utveckling. Men samtidigt tror hon inte att företag gör det på egen hand utan att det också 
krävs en debatt i media, i samhället och så vidare. Ripa menare vidare att AB Volvo också för 
denna debatt i offentlig media när de visar sina nya produkter som exempelvis hybrid 
teknologin, och deras sju fordon som drivs av förnyelsebara bränslen. Om debatten finns ute i 
samhället så påverkas de anställda från flera håll inte bara av ledningens arbete med dessa 
frågor. Sammanfattningsvis så säger hon att det säkert ur ett ledningsperspektiv går att 
påverka de anställdas attityder men att det även finns fler påverkansfaktorer ute i samhället.   

 
Hur väl anser du att ni lyckas påverka de anställdas attityder till hållbar utveckling? 
Som Volvo anställd har man väldigt svårt att inte bry sig om miljöfrågan då just omsorgen om 
miljön är en av företagets kärnvärden och en av deras grundläggande värderingar. I och med 
att hela verksamheten kretsar kring lagkrav om utsläpp från fordon och att 96% av bolagets 
verksamheter är certifierade av ISO 14001 så arbetar alla med miljöfrågan. Sen menar Ripa 
att det är möjligt att inte alla anställda tror på miljöhotet eller på växthuseffekten, hon har 
ingen undersökning som har tittat på det. Hon menar dock att det generellt finns en hög 
medvetenhet om miljöfrågor hos AB Volvos anställda, och det jobbas mycket inom företagets 
kanaler för att öka denna medvetenhet ytterligare. Eftersom detta arbete har pågått sedan 1972 
så är arbetet med dessa frågor så väl integrerat i företaget. Vidare säger hon att det kan 
mycket väl vara så att vi får många miljöintresserade personer som söker sig till företaget just  
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för att vi hanterar miljöfrågan på ett sådant unikt sätt. AB Volvo har med miljöfrågan i sin 
strategi process, det finns helt enkelt ett väldigt strukturerat sätt på vilket detta arbete bedrivs.  

 
Vilka metoder använder ni er av för att påverka de anställdas attityder till hållbar utveckling? 
Utbildnings biten anser Ripa vara en bit, dels så har företaget en introduktionsutbildning och 
en miljöutbildning som alla anställda får genomgå. De andra vanliga kanalerna är deras 
intranät samt deras interna tidning och så vidare. Dessutom så genomför företaget olika miljö 
lanseringar både internt och externt. Exempelvis så har det inom Europa kommit en ny 
lagstiftning som kallas för ”Euro 5” som styr hur mycket avgaser fordon får släppa ut och i 
samband med att den lagstiftningen kom så gjordes det en massiv kampanj både internt och 
externt över hur deras fordon påverkar miljön. Denna interna kampanj genomfördes för att de 
anställda skall få samma information som samhället i stort. En annan kanal är just den debatt 
som förs ute i samhället bland annat i offentlig media. Dessutom så kommer miljöfrågan in i 
alla broschyrer och i alla årsredovisningar, miljöfrågan är helt enkelt en väldigt integrerad del 
av AB Volvo som företag. Ripa anser att samtidigt som Toyota ligger i täten för miljöimagen 
när det handlar om personbilar så saknas det någon ledare i detta hänseende för den tunga 
trafiken. I dagsläget så är det den positionen som alla tillverkare slås om, det är inte klart vem 
som skall lyckas rycka åt sig den platsen som nummet ett på miljöimage rörande den tunga 
trafiken. För att uppfattas som nummer ett av samhället och av kunder så måste man som 
företag föra en debatt i media om dessa frågor. Lika viktiga som samhället och politiker är för 
AB Volvo är också deras anställda och deras uppfattningar. Det handlar mycket om att bygga 
ett varumärke gentemot sina anställda, tanken är att de ska vara stolta över att vara en del av 
företaget, stolta över att vara en del av det hållbara arbete som företaget uträttar. De anställda 
skall känna sig stolta när de sitter på morgonen och läser sin dagstidning där det står att Volvo 
återigen är ute i miljöfrågan.  
 
Inom socialpsykologin finns det teorier som hävdar att människans beteende styr hennes 
attityder, hur ser du på denna idé om att beteende styr attityder? Kan du se några tecken att 
attityder har förändrats i och med ett nytt beteende inom organisationen? 
Ripa säger sig egentligen sakna något bra svar på den frågan. Hon säger sig kunna se att det 
under de senaste åren har blivit ett helt annat intresse för miljöfrågorna, hon känner sig dock 
osäker på om hon kan koppla ihop det intresset till beteenden på det sättet. AB Volvo håller 
bland annat på med ett arbete med koldioxid fria fabriker och hon säger sig märka att 
personalen tar fler och fler egna initiativ på miljö området. Detta tar sig bland annat i utryck i 
att allt fler anställda kommer med egna förbättringsförslag inom detta område. Däremot har 
hon svårt att säga om detta kan härledas till den allmänna debatten med Al Gore och 
klimathoten i spetsen eller om det är på grund av det arbete som AB Volvo genomför. Troligt 
är dock att det kan vara en kombination av alla dessa faktorer.  
 
Tidigare så var det viktiga att lastbilsmotorerna bara skulle bli starkare och starkare men nu 
för tiden har det märks att de som arbetar med motorutveckling börjar intressera sig mer för 
att minska motorernas koldioxid utsläpp. Det är till och med så att ingenjörerna vill gå 
snabbare framåt inom detta område än vad lagstiftarna gör och än vad lagstiftningen kräver. 
Så här är det möjligt att man kan se en skiftning attityderna hos medarbetarna, men det är 
svårt att säga.  
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Vilka metoder använder ni er av för att påverka de anställdas beteende så att det stämmer 
överens med era mål för hållbar utveckling? 
De använder sig av deras strategidialog som de har för att styra sina anställda tillsammans 
med de vanliga management verktygen, det är så att säga den uttalade riktningen inom 
företaget. Men sen finns ju då också de tidigare nämnda informationskanalerna som indirekt 
kan påverka beteenden. Ripa upplever att beteenden och attityder på något sätt hänger ihop 
med varandra och att företaget försöker påverka båda delarna. Vidare menar hon dock att hon 
upplever att påverkan av beteenden kan vara av en något större vikt. För att nå någonstans och 
för att få ett konkret resultat så måste vissa beteenden finnas inom företaget. Givetvis så är det 
så att ledningen ibland måste kräva vissa beteenden av sina anställda för att det ska hända 
någonting på ett visst område. Det är snarare beteenden som genererar resultat, inte attityder. 
Det är beteenden som krävs för att resultat skall kunna mätas. Alla kan man dessutom inte 
övertyga i alla frågor om man inte har konkreta resultat. Ibland kan det krävas att ledningen 
kan påvisa vilka miljöförbättringar beteendet genererar innan folk accepterar det.  
 
Vilka faktorer anser du påverkar företagets organisationskultur? 
Ripa menar att ledarskapet har en stor påverkan, men inte bara vad chefen säger utan också 
hur chefen handlar och agerar. Ibland gör inte individer som man säger till dem utan de agerar 
som man själv agerar. De har en skript som heter ”The Volvo way” som beskriver deras 
organisationskultur. Den ska alla chefer och anställda läsa och utbilda sig i, det är den som 
styr organisationskulturen inom företaget. Sen påverkas givetvis kulturen också av branschen, 
kunderna och den verklighet som företaget lever i, exempelvis vilka möten som företagets 
anställda sitter med i, vilka lagar som gäller och så vidare. Det finns många faktorer som 
påverkar den kultur som finns inom organisationen men ytterst tror Ripa ändå att cheferna och 
ledarskapet som är den största påverkansfaktorn. Volvos VD, Leif Johansson, är väldigt 
omtyckt och beundrad i organisationen och det leder till att han till stor del sätter tonen för 
resten av organisationen.  
 
Hur tror ni att de anställda uppfattar ledningens arbete med att förändra deras attityder till 
hållbar utveckling? 
Denna fråga blir lite svår att svara på då vi inte direkt vill förändra våra anställdas attityder till 
hållbar utveckling. Hon säger sig dock veta att det är många anställda som säger sig vara 
stolta över att arbeta på Volvo och som säger sig vara stolta över företagets VD, Leif 
Johansson. Som anställd så känner man sig stolt över att han är så intresserad, duktig och 
erkänd inom miljöområdet. Hans engagemang för miljöfrågan är väldigt uppskattat inom 
organisationen.  
 
Involverar ni de anställda i arbetet med att förändra deras attityder till hållbar utveckling? 
Om ja, på vilket sätt sker detta? Om nej: hur inverkar det på era möjligheter att förändra de 
anställdas attityder? 
Den frågan blir också lite svår att svara på, men det man kan säga är att de anställda är med i 
arbetet med miljöfrågor. Detta arbete är inget som kommer ifrån ledningen utan det 
förekommer olika miljöråd i form av koncernens miljöråd samt respektive bolags miljöråd. 
Det är givetvis omöjligt att gå ut till 100.000 anställda och fråga vad de tycker om 
miljöarbetet och vilka miljöfrågor de vill  prioritera. I koncernens miljöråd sitter alla 
miljöchefer från respektive bolag. Varje miljöchef har då sen alltså ett eget miljöråd på 
respektive bolag och där diskuterar de vilka frågor miljöchefen sedan skall ta upp på 
koncernens miljöråd. Detta system leder till att detta arbete blir välförankrat ute i hela 
koncernen. Förutom detta så har även de anställda möjlighet att e-posta direkt till AB Volvos  
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VD och ställa frågor. I koncernen så blir miljömålen väldigt övergripande, men sedan sätter 
varje bolag sina egna miljömål. Dessa mål skall hjälpa till och bidra till att det övergripande 
koncern målet uppnås. Eftersom att bolagen är ISO certifierade så finns det kanaler för 
kommunikation kring miljöfrågor både internt och externt. AB Volvo har dessutom 
”European workers council” som är en facklig organisation där alla fackförbunden i Europa 
medverkar, vid deras möten kan mycket väl miljöfrågan lyftas upp på bordet och diskuteras. 
Vidare berättar Ripa att företaget även har anställda representanter i sina olika styrelser. De 
har även något som heter ”Volvo attitude survey” där alla 100.000 anställda får svara på en 
enkät med frågor som handlar om deras attityder till olika frågor. I den enkäten finns det 
frågor som handlar om de anställdas attityder till hållbar utveckling. Alla dessa saker gör att 
de anställda har verktygen för att kunna påverka, för att kunna få sin röst hörd i dessa frågor. 
Ripa säger sig sedan tro att den möjlighet att påverka som de anställa faktiskt har i 
förlängningen gagnar AB Volvo som organisation. Ju mer personalen känner sig involverad i 
arbetet desto mer känner de och brinner de för miljöfrågorna. Det bästa är ju dessutom om alla 
100.000 anställda fungerar som ambassadörer för Volvos miljöarbete, att de berättar för sina 
kontaktnät hur duktiga Volvo är på miljöarbete.   
 
Belönar ni anställda som agerar i linje med e a mål för hållbar utveckling? Om ja; hur tror 
du att detta belöningssystem påverkar möjligheterna till att detta beteende upprepas? Om nej; 
skulle ett belöningssystem kunna effektivisera ert arbete med hållbar utveckling? 
I AB Volvos belöningssystem förekommer i dagsläget inga mjuka mål, de mäter inte på några 
mjuka delar utan det rör sig om ekonomiska mål och siffror. Ripa menar dock att trenden går 
mer och mer mot att försöka mäta mer på mjuka delar men att ett sådant belöningssystem inte 
direkt finns idag. Indirekt så mäts i och för sig varje bolag på hur duktiga de är på miljöfrågor 
och deras chefer blir bland annat utvärderade efter hur deras anställda svarar på frågorna i  
”Volvo attitude survey” som nämndes tidigare. Får en chef för dåligt resultat i denna 
undersökning så riskerar den att bli utbytt. Indirekt så betyder det att om man inte agerar 
enligt företagets hållbarhetsprinciper så kan det bli repressalier men det är inte så att man får 
någon ekonomiskersättning om beter sig på ett hållbart sätt. Något sånt belöningssystem finns 
inte i företaget idag.  
 
Ripa medger dock att ett sådant belöningssystem troligtvis skulle effektivisera deras arbete 
med hållbar utveckling. Vidare säger hon att det nog kan förefalla konstigt för många att det 
inte förekommer mer mjuka värden i belöningssystemen. Traditionen inom företaget kan vara 
en stor anledning till att ett sådant belöningssystem inte förekommer i dagsläget. Miljöfrågan 
blir bara viktigare och viktigare och för AB Volvo handlar denna fråga idag om överlevnad. 
Klarar inte deras produkter de miljökrav som ställs på dem så kommer företaget inte längre att 
finnas kvar som tillverkare. Detta gör miljöfrågan minst lika viktig som lönsamheten inom 
bolaget, därför menar hon att det är en självklarhet att dessa mjuka värden, det vill säga miljö 
frågor och hur väl man tar hand om de anställda, skall vara med i belöningssystemen. På 
individnivå finns nästan inga belöningssystem överhuvudtaget idag, det är i förstahand på 
chefsnivå som dessa förekommer. Belöningssystem som grundas på vad varenda en av alla 
100.000 anställda inom företaget gör tror Ripa blir väldigt svår utvecklade. Det blir svårt att 
hitta vad man skall koncentrera sig på att mäta, dessutom blir det svårt att veta vad A har gjort 
som inte B har gjort när de allra flesta jobbar i grupper och i team. Ett sådant system måste 
nog rikta i sig på team nivå för att det skall fungera. Idag finns det ett bonussystem som 
fungerar så att när bolaget går bra så får alla anställda en del av den kakan i form av bonus, 
det är möjligt att miljöfrågan i framtiden skulle kunna ligga med som en del av den bonusen. 
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Hon tror dock att det kan vara en ide att börja på chefs nivå med dessa mjuka belöningssystem 
för att testa och se hur det fungerar.  
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8.3.3 Intervju med NCC  
Göran Ghert 
 
I vilken utsträckning tror ni att det går att påverka de anställdas attityder till hållbar 
utveckling? 
Gerth förklarar att hans syn på organisationen är att varje person är unik olik den andra, därför 
är varje individ olika lätt eller svår att påverka. Han menar dock bestämt att NCC har 
möjlighet att påverka och styra attityderna hos de anställda. I vilken utsträckning detta är 
möjligt beror i sin tur på hur mottaglig varje individ är för budskap om hållbar utveckling. 
Detta är beroende av hur motiverad den enskilde individen är i frågor om hållbar utveckling. 
En nyckel, menar Gerth, till att influera attityder är organisationskulturen, som han menar 
sitter i väggarna. Gerth anser absolut att de påverkar de anställdas attityder men att det är 
svårare att i detalj precisera i vilken utsträckning detta sker. Han menar att alla individer inte 
förstår budskapet om hållbar utveckling och att andra individer har en ovilja att förändra sig. 
Gerth anser att det med tiden dock blivit lättare att föra fram idéer om hållbar utveckling i och 
med den ökade debatten i samhället och i media, individerna på NCC har alltså blivit mer 
mottagliga för budskap om hållbar utveckling. Han menar att parallellt med deras försök att 
påverka attityder förekommer också krav och direktiv om att utföra en sak på ett visst sätt. 
Oavsett vad den anställda tycker måste denna handla enligt särskilda direktiv. Gerth menar att 
det antagligen aldrig kommer att lyckas påverka attityderna till hållbar utveckling i en sådan 
utsträckning att alla på företaget är odelat positiva till förslag om hållbar utveckling. Det svåra 
är att ”få med alla på vagnen och ropa ett enat javisst” eftersom det alltid kommer att finnas 
individer som inte är förändringsbenägna förklarar han. Det bästa sättet är att nå de anställda 
på en personlig nivå och på så sätt bygga upp en personlig motivation hos denna så att han 
eller hon tar eget ansvar för att jobba för hållbar utveckling.   

 
Hur väl anser du att ni lyckas påverka de anställdas attityder till hållbar utveckling? 
När vi ställer frågan om hur väl han anser att de lyckas påverka de anställdas attityder börjar 
Gerth med att förklara att hela NCC´s verksamhet är lite av en motsägelse till begreppet 
hållbar utveckling. Detta förklarar han med att exempelvis uppbringandet av byggnader och 
skapandet av vägar, vilket är kärnan i NCC,s verksamhet, gör att de förbrukar en stor mängd 
material, använder maskiner och utför jobb på stora arealer av mark vilket bidrar till en stor 
negativ påverkan på jordens miljö. Därför handlar det om att inse den negativa påverkan de 
har och jobba för att minska den samt att ta vara på de utförda arbeten NCC är ansvariga för 
och på ett sådant sätt inte ytterligare bidra till negativ miljöpåverkan. Gerth menar, vilket han 
också nämner tidigare i intervjun att det under det senaste året har blivit allt lättare att påverka 
de anställdas attityder i och med den ökade klimatdebatten med bland andra Al Gore i 
spetsen. Detta har visat sig bland annat vid fikaborden på NCC där klimatfrågor har 
diskuterats allt oftare på senare tid. Många av de anställda känner en oro för framtiden samt 
att de på NCC har ett stort ansvar för sin egen verksamhet utifrån ett hållbart perspektiv och 
tar därför hänsyn till detta i sitt vardagliga arbete. Detta leder i sin tur att de anställda är mer 
mottagliga för organisationens budskap om hållbar utveckling, menar Gerth.  
 
Vilka metoder använder ni er av för att påverka de anställdas attityder till hållbar utveckling? 
NCC har betraktat arbetet med Hållbar Utveckling framförallt som en kunskapsfråga vilket 
därför har lett till att de framförallt har inriktat sig på att arbeta med utbildning inom Hållbar 
Utveckling och informationsmöten inom samma område. Denna information har framförallt 
förmedlats genom NCC’s intranät där de bland annat håller på att utveckla en klimat- blogg 
och ett forum där anställda ska få möjlighet att uttala sig och ge förslag till NCC’s arbete med  
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hållbar utveckling. Intranätet, som alla i organisationen har tillgång till, används som 
styrmedel och informationskanal. Gerth förklarar att arbetet med Hållbar Utveckling på NCC 
också präglas av många interna dialoger exempelvis vid särskilda forum eller helt enkelt öga 
mot öga i det vardagliga arbetet. I interna tidningar utgivna som ges ut av NCC varannan 
månad förmedlas budskap och debatt om Hållbar Utvecklig. På NCC’s hemsida finns också 
en historisk berättelse om organisationens arbete för hållbar utveckling vilket kan fungera 
som en utgångspunkt för deras anställda, förklarar Gerth. 
Ledarskapet är viktigt för att kunna nå ut till de anställda inom NCC. Gerth menar att personer 
med ledande befattningar har en möjlighet att visa på goda exempel och föredömligt tänkande 
och beteende inom Hållbar Utveckling. Ledare, menar han, kan visa på att iden om hållbar 
utveckling inte bara är tomt prat. Detta är framförallt viktigt för att nå ut till de individer som 
är mer svårpåverkade och sända dem budskapet att ” …det bara är att falla in i ledet”.     
Det framkommer, när vi intervjuar Göran Gerth, att NCC fram till 2002 årligen har 
presenterat en Hållbarhetsredovisning. Vid den nye vd:s tillträdande avskaffades dock denna 
eftersom det ansågs att NCC framförallt behövde fokusera på att åstadkomma goda 
ekonomiska resultat. Det operativa arbetet med hållbar utveckling prioriterades sålunda 
framför att redovisa det. Vidare förklarar Gerth att varje enhet på NCC därmed skulle vara 
ytterst ansvariga för sitt arbete med Hållbar Utveckling. NCC’s arbete med hållbar utveckling 
presenteras numera i årsredovisningen och på deras hemsida. NCC inriktar sig framförallt 
därför internt med att förmedla insikter om Hållbar Utveckling och att internt utveckla en 
förmåga att kunna bygga hållbart. Gerth menar dock hållbarhetsredovisningens bortfall inte 
har påverkat NCC’s operativa arbete för en hållbar utveckling i organisationens separata 
delar. På koncernnivå har däremot en del resurser försvunnit i och med 
hållbarhetsredovisningens bortfall.     
 
Inom socialpsykologin finns det teorier som hävdar att människans beteende styr hennes 
attityder, hur ser du på denna idé om att beteende styr attityder? Kan du se några tecken att 
attityder har förändrats i och med ett nytt beteende inom organisationen? 
Då vi ställt frågan om Gerth anser att beteendet kan styra attityderna inom en organisation 
svarar han först att han inte har reflekterat över detta i någon större utsträckning. Vi närmare 
eftertanke anser han framförallt att det är tvärtom, att attityderna styr beteendet. När vi 
fördjupar och förklarar bakgrunden till teorin om kognitiv dissonans så förklarar Gerth att han 
faktiskt sätt tecken inom NCC på att så är fallet. Han menar vidare att han tycker att det är 
viktigt att de anställda genom handling faktiskt kan upptäcka själva de fördelar som beteendet 
innebär, vilket förhoppningsvis kan leda till en attitydförändring. Som exempel nämner han 
eco driving, vilket är ett sätt att framföra ett fordon på, som minskar fordonets negativa 
inverkan på miljön. Eco driving innebär exempelvis att man gör så kallade flygande 
omkörningar eller motorbromsar istället för att använda fotbromsen(författarnas anmärkning) 
vilket de på NCC har satsat på under senare tid. Gerth förklarar att han mötts av positiva 
åsikter från dem som har deltagit i praktisk övning av eco driving. Exempelvis har många 
nämnt att de aldrig trodde att de skulle uppleva detta sätt att köra på som så positivt, att de 
anammat den körteknik och fortfarande använder den sex månader efter övningstillfället. 
Därmed anser Gerth att det nog förhåller sig så att attityder påverkar beteende och tvärt om. 
Han tror dock inte att all anställda går att påverka i den utsträckning de eftersträvar eftersom 
vissa personer är ”obstinata” och motsätter sig nästan all typ av förändring.   
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Vilka metoder använder ni er av för att påverka de anställdas beteende så att det stämmer 
överens med era mål för hållbar utveckling? 
Gerth menar att denna fråga om hur de söker att påverka beteende i mångt och mycket hänger 
ihop med frågan om hur de söker påverka de anställdas attityder eftersom de jobbar på samma 
sätt för att åstadkomma förändring gällande både attityder och beteende. Vilket Gerth nämnt 
tidigare under intervjun, då angående attitydförändring, söker de att påverka även de 
anställdas beteende genom utbildning och information. Vidare förklarar han att de på NCC 
har särskilda system som ställer krav på en viss process och beteende. Som exempel nämner 
han att de som jobbar med projektering inför en byggnation vet vilka ramar de har att hålla sig 
inom. Däremot är inte denna persons enskilda beteende styrt i detalj. Att NCC är både miljö- 
och kvalitetscertifierade enlig ISO innebär ju att de anställda på NCC har särskilda riktlinjer 
och bestämmelser att efterfölja men att denna certifiering i sig själv inte är tillräcklig för att 
NCC ska optimera sitt arbete med Hållbar Utveckling, därför måste de även ha ett 
systematiskt sätt att jobba på.    

 
Vilka faktorer anser du påverkar företagets organisationskultur? 
Förutom ledarskap menar Gerth att det han kallar ”marknad – kund perspektiv” påverkar 
organisationskulturen. Han menar att då NCC har en marknad som efterfrågar vissa produkter 
eller ett särskilt beteende så är organisationen tvungen att förändra sig efter dessa krav. Detta 
påverkar organisationskulturen. Ett exempel på detta är att allt fler kunder som kontrakterar 
NCC för husbyggen efterfrågar att byggnaden ska var ett ”livsverk”. Det vill säga att huset 
ska ha en livscykel där det från uppbyggnad till rivning skall vara till så stor nytta för miljön 
och för de människor som bor i och omkring huset. Det ställs också krav på ett 
energibesparande arbetssätt när dessa hus ska uppföras. Denna typ av efterfrågan, menar 
Gerth, har i stort sätt vuxit fram under det senaste året. Därmed måste NCC ha kompetens att 
kunna förklara och visa för sina kunder att de har denna kompetens att utföra dessa 
”livsverksbyggen”. Att dessa krav ställs påverkar i sin tur NCC’s kultur, samt deras insikt och 
attityd till sitt arbete. För organisationens del gäller det därmed, förklarar han, att de ständigt 
utvecklar denna kompetens för att hålla jämna steg med marknadens efterfrågan. Denna 
kompetensutveckling sker fortgående inom NCC vilket har inneburit att de har gått ut i media 
och kungjort att de är beredda att klimatdeklarera alla sina byggnader. I och med detta arbete 
menar Gerth att hans uppfattning är att de anställda med tiden uppvisat en alltmer positiv 
inställning till frågor gällande Hållbar Utveckling. Vi frågar Gerth om denna efterfrågan har 
lett till att de inom företaget har tagit speciell hänsyn till kompetens inom området Hållbar 
utveckling när de rekryterar nya organisationsmedlemmar. Han svarar då att de inte har haft 
någon direkt uttalad strategi för detta, men att det är väsentligt att de nyanställda har en 
särskild utbildning och bakgrund samt att de inser vikten av ett hållbart förhållningssätt. Den 
här kompetensen varierar stort från individ till individ vilket innebär att NCC håller 
internutbildningar i ämnet. Han tillägger att de inom företaget ökat samarbetet mellan 
organisationens olika grupper. Bland annat har han personligen regelbunden kontakt med 
inköpsavdelningen för att ta säkerställa att de inköpta produkterna är producerade på ett 
tillfredställande sätt och att de uppfyller särskild miljöstandard.      
 
Hur tror ni att de anställda uppfattar ledningens arbete med att förändra deras attityder till 
hållbar utveckling? 
Göran Gerth förklarar att de på NCC inte direkt frågat de anställda vad de tycker om 
ledningens arbete med att förändra de anställdas attityder till Hållbar Utveckling. Därför har 
han ingen klar bild över hur de anställda uppfattar denna påverkan. Däremot har han känslan 
av att de allra flesta av de anställda tycker att det är bra att ledningen föregår med gått  
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exempel och tar frågor om Hållbar Utveckling på allvar. Han menar samtidigt att det är viktigt 
att de anställda känner sig stolta och motiverade att jobba inom NCC på grund av att de jobbar 
på ett positivt sätt för en Hållbar Utveckling. Det är även en fråga om att bygga ett varumärke 
som förknippas med Hållbar Utveckling så att personer med rätt kompetens söker sig till 
företaget, resonerar Gerth Han tror att om ledningen visar att de själva beter sig enligt det 
NCC förespråkar så är de lättare att få de anställdas förtroende i dessa frågor. Lägger man 
också till incitament för att man inom företaget ska bete sig på ett särskilt sätt ökar de 
anställdas engagemang i frågan ännu mer, resonerar Gerth. Han påpekar att det har hänt att 
anställda inom organisationen har kritiserat det egna företaget för att inte ta ansvar för en 
Hållbar utveckling. Framförallt under det senaste året har detta skett, vilket Gert tror beror på 
den ökade klimatdebatten i media. Inte sällan, menar Gerth, har dessa personer efter att ha 
blivit informerade om NCC faktiska arbete i dessa frågor ändrat sin åsikt.  
 
Involverar ni de anställda i arbetet med att förändra deras attityder till hållbar utveckling? 
Om ja, på vilket sätt sker detta? Om nej: hur inverkar det på era möjligheter att förändra de 
anställdas attityder? 
Framförallt, påpekar Gerth, att det är organisationen som genom utbildning och information 
försöker sprida budskapet om Hållbar Utveckling inom företaget. Men han menar samtidigt 
att de anställda involveras i arbetet genom att de är med i den öppna dialog som förekommer 
på NCC. Dock påpekar han att organisationen är allt för stor för att all anställda ska kunna 
vara med och påverka. Han menar dock att det är viktigt att varje anställd ska ha möjligheten 
att göra sin röst hörd. Gerth påpekar att likt många andra företag i byggbranschen är NCC 
toppstyrt. Detta är tradition och kultur inom branschen, på både gott och ont, resonerar Gerth. 
Ibland finns därför inte tillräcklig kompetens i de yttre delarna av organisationen och fel kan 
därför ibland begås då kunskapen om ett hållbart arbete inte är tillräckligt. Han menar dock att 
det är mycket viktigt för NCC att involvera sina anställda och på så sätt få mer gensvar i sitt 
arbete för Hållbar Utveckling. Det positiva är att dialogen om hållbar utveckling är mer öppen 
än dialogen i övrigt. Gerth förklarar att han tror att det kan vara ett problem på NCC att all 
individer inte känner ett personligt engagemang eller inte känner att de är delaktiga i detta 
arbete. NCC vill involvera sina anställda i arbetet för en hållbar utveckling och därför har man 
på de olika avdelningarna satt upp en så kallad förslagsbrevlåda där de anställda får komma 
med förslag till förbättringar. På de avdelningar där förslagen är flera är det lättare för de 
anställda att påverka, menar Gerth. NCC bedriver en intern revisionsverksamhet som har som 
uppgift att söka efter möjlighet till förbättring inom diverse områden inom organisationen, 
bland annat gällande arbetet för en hållbar utveckling. Detta är ett komplement till de 
anställdas påverkan, menar Gerth. Sammanfattningsvis förklarar han att han tror att det är 
lättare att förändra attityder då de anställda har chans att vara med och påverka sin situation.  
 
Belönar ni anställda som agerar i linje med era mål för hållbar utveckling? Om ja; hur tror 
du att detta belöningssystem påverkar möjligheterna till att detta beteende upprepas? Om nej; 
skulle ett belöningssystem kunna effektivisera ert arbete med hållbar utveckling? 
Gerth påpekar att på NCC belönas goda förslag som framläggs av de anställda. Vidare 
påpekar han att de som väljer att köra miljöbil premieras i form av en bonus, på så sätt att 
företaget står för en del av den merkostnad som uppstår vid val av en sådan bil. Dock belönar 
de inte särskilda beteenden idag. Detta är dock någonting som han anser att NCC i framtiden 
borde belöna och en sådan diskussion förs i dagsläget inom koncernen men något konkret 
beslut har inte tagits i frågan. Exempelvis har belöning i form utav om bonus och tantiem varit 
uppe för diskussion. Gerth tror att grunden till belöningssystem för dessa typer av beteenden 
som gagnar hållbar utveckling kommer att läggas under nästa år (2008) 
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Efter vi ställt de frågor vi planerat att ställa kommer vi in på en diskussion om begreppet 
Hållbar Utveckling. Gerth menar att han inte tycker att definitionen av hållbar utveckling på 
något sätt är oklar, snarare är den given och borde inte kunna ge upphov till några större 
misstolkningar. Vi belyser det faktum att den största delen av intervjun har handlat om 
miljöpåverkan då begreppet hållbar utveckling har använts och Gerth svarar då att det såklart 
även handlar om ekonomiska och sociala faktorer men att tonvikten hamnar på olika ställen 
beroende på vilken bransch ett företag är verksamt i. I byggbranschen är miljöpåverkan den 
centrala frågan eftersom de inte påverkar ekonomiska och sociala förhållanden i lika stor 
utsträckning, menar han. Vi frågar sedan om han tycker att det vore fördelaktigt med en 
fastslagen definition av begreppet hållbar utveckling. Han anser att det skulle vara positivt för 
att man skulle kunna upprätta gemensamma jämförelsetal mellan företagen, exempelvis vad 
gäller miljöpåverkan. I stort anser han dock att angreppssätten till hållbar utveckling inte 
skiljer sig så mycket åt och att en särskild definition inte är särskilt viktig att fastslå. 

 
Har du något mer att tillägga? 
Till sist vill Gert tillägga att NCC påverkar sociala och ekonomiska förhållandet i och med att 
de är ett globalt företag. Framförallt görs deras inköp från tillverkare över hela världen och de 
är därför måna om att se till så att dessa leverantörer även de jobbar för en hållbar utveckling  
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8.3.4 Intervju med Huddig AB 
Intervju med Lars Norin Verkställande direktör Huddig AB. 
 
I vilken utsträckning tror ni att det går att påverka de anställdas attityder till hållbar 
utveckling? 
Norin börjar med att säga att han tror att man i stor utsträckning alltid kan påverka anställdas 
attityder till olika frågor. Organisationen tar efter och härmar det ledningen gör inte det 
ledningen säger. Han menar att om ledningen säger att Huddig skall jobba mer med vissa 
miljö mål, både på kort och lång sikt så gör inte det så stor skillnad i organisationen förrän 
den dag då företaget aktivt börjar göra de åtgärder som krävs. Att sätta upp målen och prata 
om hur de skall jobba menar Norin sällan brukar leda till förändrade attityder hos 
medarbetarna. Han menar att de nya attityderna brukar visa sig först när de nya arbetssätten 
och de nya rutinerna börjar implementeras. Huddig befinner sig i en bransch som i stor 
utsträckning saknat ISO-certifieringar, Norin menar att nu när företaget har börjat jobba med 
dessa frågor så börjar också slutkunder efterfråga ett miljötänkande. Han berättar att många 
kunder nu på senare tid börjat fråga hur deras miljöarbete ser ut, om företaget är 
miljöcertifierat och så vidare. Norin medger att Huddig har varit sent ute med dessa frågor 
men han säger att företaget nu har börjat se över detta arbete. Han säger sig kunna se att sedan 
detta arbete inleddes så har medarbetarnas miljömedvetenhet och attityder till miljöarbete 
både ökat och förändrats märkbart. Så länge ledningen i Huddig bara pratade om ämnet så 
hände inget särskilt men är arbetet väl startade så menar han att det märks att attityderna 
förändras och att medarbetarna förstår att ämnet är viktigt. 
 
Hur väl anser du att ni lyckas påverka de anställdas attityder till hållbar utveckling? 
Norin menar att i och med att företaget dragit igång aktiviteter som jobbar med ämnet så 
börjar attityderna att påverkas. Så länge ledningen bara pratar om det så hände ingenting men 
när väl arbetet var igång så märks det en tydlig förändring inom företaget. Han menar att 
ledningen måste visa att de menar allvar. Han menar att detta nog är roten till all 
attitydförändring, exempelvis som liten så lär man sig av hur föräldrarna beter sig och efter 
hur föräldrarna är. Norin menar att ledarskapet har en stor inverkan på hur väl man lyckas 
med detta arbete, medarbetarna gör som man gör inte som man säger. 
 
Vilka metoder använder ni er av för att påverka de anställdas attityder till hållbar utveckling? 
Norin berättar att de använder sig mycket av ISO 140001 certifieringen för att påverka 
attityderna inom företaget. Vidare berättar han att Huddig AB har ett eget måleri där de målar 
sina egna produkter. Inom detta måleri har de nu dragit igång ett projekt som skall leda till en 
mer miljövänlig målningsprocess. Detta projekt menar han har påverkat attityderna kring 
miljöarbetet och arbetet med hållbar utveckling hos dem som medverka i projektet och arbetar 
på måleriet. Norin fortsätter med att beskriva hur arbetet med ISO-certifieringen ser ut, de har 
sammansatt en projektgrupp som består av en konsult och Huddigs ledningsgrupp. 
Ledningsgruppen har slagit fast ett mål, en utgångspunkt samt riktlinjer för hur certifieringen 
skall genomföras. Det har genomförts en nulägesanalys där personal har involverats i arbetet 
och det har även skickats ut information till alla deras anställda för att informera om hur 
viktigt certifieringen är för företaget. Norin menar att det är viktigt att informera alla anställda 
om varför denna ISO-certifiering efterfrågas av kunder och varför den då är så viktig för 
företaget. Han fortsätter att berätta att Huddigs produkter, grävlastare, används på 
byggarbetsplatser av bland annat Skanska och NCC men även av olika kommuner och dessa 
kunder kräver att deras leverantörer och entreprenörer använder maskiner som har låg miljö 
påverkan. Dessa fakta förklarar han för Huddigs anställda så att de ska förstå hur viktigt detta  
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arbete är för företagets överlevnad. Norin är noga med att påpeka att arbetet med 
certifieringen inte genomförs bara för att företaget skall ha ett papper att sätta upp på väggen 
utan att naturligtvis måste företaget nå upp till dessa krav så att de anställda lkan se att Huddig 
jobbar hårt med dessa frågor. De tar inte in kemikalier utan att de har säkerställt att de är 
godkända och så vidare. Norin menar sammanfattningsvis att information är en viktig del en 
viktig metod för Huddig. 
 
Inom socialpsykologin finns det teorier som hävdar att människans beteende styr hennes 
attityder, hur ser du på denna idé om att beteende styr attityder? Kan du se några tecken att 
attityder har förändrats i och med ett nytt beteende inom organisationen? 
Norin börjar med att säga att han verkligen tror på att beteende styr attityder, han menar att 
mycket av vad han sagt tidigare i intervjun bottnar i denna övertygelse. Han säger sig till och 
med vara beredd att ta det ett steg längre och säga att andras beteenden kan styra attityder. 
Han säger sig tro att attityderna till stor del formas av hur man själv agerar och hur man ser 
andra runt om kring sig agerar. Han säger sig dock vara medveten om att det finns undantag, 
det finns givetvis personer som inte ändrar sina attityder trots att arbetets sätt förändras. Det 
kan ibland vara svårt att få med sig hela flocken i alla frågor, det kan alltid finnas någon som 
av olika anledningar inte ändrar sina attityder. Detta tror Norin kan bero på att vissa 
människor präglas så mycket att vissa attityder att de av principsjäl vägrar ändra på dem. 
Vidare menar han dock att många av dessa individer i slutändan och ofta omedvetet ändrar 
sina attityder, så han menar att det är viktigt att arbeta långsiktigt med attitydförändringar.  
 
Vilka metoder använder ni er av för att påverka de anställdas beteende så att det stämmer 
överens med era mål för hållbar utveckling? 
Norin berättar att information till alla anställda är en metod som de använder sig av, han anser 
dock att den viktigaste metoden är delaktighet. Han säger att det är oerhört viktigt att Huddig 
involverar sina anställda, det är viktigt att de som berörs av arbetet skall vara med och 
utforma det. Han anser att delaktighet i någon form i det närmaste är en förutsättning för att få 
en bestående effekt. Om personalen får ett koncept presenterat för sig som de inte har fått 
varit delaktig i, ett koncept som beskriver hur de skall sköta sitt arbete så finns det en stor risk 
att resultaten blir väldigt kortvariga. Han menar att Huddig använder delaktighet som ett 
verktyg för att säkerställa att det nya beteendet blir rutin i företaget. Norin fortsätter med att 
beskriva hur de går igenom avdelning för avdelning på företaget för att involvera personalen 
så att de skall känna sig delaktiga i de beslut som ledningen fattar. Sen menar han att det 
givetvis också är viktigt att de som sitter i ledande positioner också föregår med ett gott 
exempel. Sammanfattningsvis så vill han då säga att det framförallt rör sig om tre metoder, 
information, delaktighet och att som chef föregå med ett bra exempel.  
 
Vilka faktorer anser du påverkar företagets organisationskultur? 
Han börjar med att säga han anser att historien är en betydande faktor, företagets historia sitter 
kvar i väggarna på företaget. Sen tycker han att ledningen, och då främst han som 
verkställande direktör, både kan och ska påverka företagskulturen inom Huddig AB. Han tror 
även att ledningens relationer med de anställda kan påverka och vara med och bidra till en 
viss typ av organisationskultur. Han menar även att de fackliga representanterna, 
kundkontakter och samhällskulturer kan vara med och påverka hur kulturen i bolaget ser ut. 
Han menar dock att samhällskulturen i Sverige ändras väldigt sakta, men om de exempelvis 
skulle köpa ett dotterbolag i Kina så tror han att Kinas samhällskultur skulle påverka kulturen 
inom bolaget. Historiken finns alltid med i organisationskulturen men han menar att den 
knappast kan skapa någon förändring av kulturen. Är det en förändring av  
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organisationskulturen som eftersträvas så säger han sig vara övertygad om att ledarskapet är 
den kraftigaste påverkansfaktorn.  
 
Hur tror ni att de anställda uppfattar ledningens arbete med att förändra deras attityder till 
hållbar utveckling? 
Oavsätt vad Huddig arbetar med så uppfattar Norin att det tas emot på ett bra sätt, i alla fall så 
länge som ledningen jobbar med delaktighet bland alla anställda. Informera ledningen rätt och 
mycket så menar han att det är väldigt värdefullt och det leder till att arbetet tas emot positivt. 
Han säger sig uppleva att detta arbete med att förändra attityder till hållbar utveckling tas 
emot på ett väldigt positivt sätt bland företagets anställda. Han känner sig vara övertygad om 
att detta goda mottagande till stor del beror på informationen och delaktigheten bland 
företagets anställda.   
 
Involverar ni de anställda i arbetet med att förändra deras attityder till hållbar utveckling? 
Om ja, på vilket sätt sker detta? Om nej: hur inverkar det på era möjligheter att förändra de 
anställdas attityder? 
Här börjar Norin med att hänvisa till det han har sagt tidigare om delaktighet bland alla 
anställda och om deras omfattande informationsinsatser riktade mot företagets anställda. 
Företagets anställda involveras i olika arbetsgrupper och projekt så att de skall känna sig 
delaktiga i företagets förändringsarbete. Han fortsätter att säga som han har sagt tidigare att 
detta arbete med att involvera tas emot väldigt positivt bland Huddigs anställda. Han berättar 
vidare att de just nu håller på med et stort produktionsprojekt där de ser över hur 
kompetensnivån hos personalen ser ut och de ser över maskininvesteringarna. Inom detta 
projekt så finns det en huvudprojektgrupp där personer som representerar företagets anställda 
finns med. Detta menar Norin leder till att Huddig involverar många i detta arbete, och det 
menar han leder till en mer långsiktig inverkan på företaget. Sammanfattningsvis så menar 
han att involverade anställda är en förutsättning för att arbetet med att förändra attityder skall 
lyckas. Delaktighet leder till nöjda och motiverade anställda. 
 
Belönar ni anställda som agerar i linje med era mål för hållbar utveckling? Om ja; hur tror 
du att detta belöningssystem påverkar möjligheterna till att detta beteende upprepas? Om nej; 
skulle ett belöningssystem kunna effektivisera ert arbete med hållbar utveckling? 
Norin menar att medvetet eller omedvetet så påverkas chefens bild av hur en specifik anställd 
fungerar på arbetsplatsen inte bara av hur denne genomför sitt arbete utan även på vilket sett 
denne anställd strävar mot företagets mål. Han tror att även detta tillslut ligger tillgrund för 
lönesättning eller dylikt. Finns det någon som alltid är en motsträvare till alla förändringar 
inom företaget så tror han att detta givetvis för eller senare kommer att ligga denna individ ”i 
fatet”. Han tror att detta omedvetet alltid kommer att ligga i bakhuvudet på den chef som 
sätter den anställdas lön. Norin menar att idérikedom, flexibilitet och lojalitet på något sätt 
belönas i lönekuvertet. Han erkänner dock att Huddig AB saknar något belöningssystem som 
är länkat till miljö eller hållbar utveckling. Han är dock övertygat om att ett sådant system 
skulle effektivisera deras arbete med dessa frågor, detta då belöningssystem inom andra 
områden i företaget har visat sig ge resultat. Han säger sig dock tycka att dessa beteende är 
svåra att mäta på individnivå.  
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Har du själv något som du vill tillägga? 
Här säger Norin att han vill påpeka att begreppet hållbarutveckling enligt honom är lite 
otydligt. Han säger sig känna sig lite osäker på begreppets innebörd, han menar att det inte 
känns tydligt vad människor menar när de använder termen hållbar utveckling. Han menar att  
utveckling i stort för Huddig AB exempelvis är produktutveckling och individutveckling, 
detta menar han leder till att termen hållbar utveckling känns lite luddig och svår definierad.  
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8.3.5 Intervju med Svenska Kullagerfabriken 
Den 11:e december 2007 intervjuar vi via telefon Sim Tee Lamm, Kommunikationsansvarig, 
Hållbar Utveckling, på Svenska Kullagerfabriken(SKF)   
 
1. To what extent do you think it’s possible to influence employee attitudes towards 
sustainable development?  
Lamm explains to us that she sees it not as a matter of convincing employees, in order for 
their attitudes to change. Quite the contrary she explains that positive attitudes are a part of 
the SKF culture. Employee attitudes, she states, are influenced both by internal and external 
factors. At SKF they have this expression, or slogan, within the organisation that is called 
SKF- care that among other things is a symbol and metaphor for working towards a 
sustainable development. This is an internal factor that heavily influences employee attitudes, 
she claims. Furthermore, she asserts that the internal program for sustainable development at 
SKF helps them to influence attitudes. Lamm states that although there are a lot of internal 
programs, for example training programs, which continuously are going on at SKF, a positive 
attitude towards sustainable development is already a part of their culture. The ongoing debate 
in the media is an external factor that she thinks influences employee attitudes towards 
sustainable development and because of this debate their employees have, over the last few 
years become, more positive towards sustainable development.  
 
After about five minutes of the interview we have noticed that Lamm uses both the term 
sustainable development and the term sustainability. We ask her about this and if she thinks 
there is a difference between the two. She thinks that it is, and explains further that to her the 
term sustainable development is a process that makes sure that a company develops 
sustainability, for example when it comes to environment or society, into the future. 
Sustainability and Corporate Social Responsibility (CSR) are two other terms that are used in 
the same discourse, she claims. Because there are many different expressions and terms they 
have chosen to simply call it SKF- care. This term, she explains, is closely connected to the 
term sustainability, that implies that you take care of all company shareholders. The term 
sustainability is used by SKF when communicating externally. She thinks its important to to 
use these expressions carefully in order to make sure that communication is clear and to 
prevent that confusion arises. 
 
2. What level of success would you consider that SKF has in the process of influencing 
employee attitudes towards sustainable development? 
Lamm explains that she thinks that they have been very successful in influencing the 
employee attitude towards sustainable development. Although their level of success is 
depending on the specific area of sustainable development. When it comes to attitudes 
towards environmental caretaking, most of their employees are very interested in the subject 
and have a positive attitude. An important factor that enables them to heavily influence 
employee attitudes is the Sustainability Awareness Training that all of their 41 000 employees 
take part in. Furthermore, regarding business ethics, she asserts that there is no room for 
negotiation when it comes to issues like corruption or bribery because their employees are 
obliged to SKF’s code of conduct and ethics policy. SKF wants to make sure that all of their 
employees are as well informed as possible about sustainable development so that they may 
enhance the SKF-care in their part of the organisation.  In all countries that SKF does business 
sustainable development is an important issue and therefore Lamm claims that the success has 
been major when trying to influence the employees’ attitudes. 
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3. When trying to influence employee attitudes towards sustainable development, what 
methods do you use? 
Lamm explains that SKF conducts training for all their employees in the Sustainability 
Awareness Training program. Also, policies and the SKF code of conduct are ways to 
influence attitudes. Furthermore, Lamm states that their intranet is a forum to spread 
information and to discuss issues regarding sustainable development. SKF also uses 
company- based magazines and brochures to spread information throughout the organisation. 
Information, she claims, is very important in order to raise the awareness of sustainable 
development within the organisation. Lamm means that it is the combination of these 
different ways of communication that is the factor for success when trying to influence 
attitudes. Therefore, single-handedly, none of these ways of communicating would have much 
impact on employee attitudes.  
Leadership is also important when trying to influence attitudes, Lamm asserts. It is the 
responsibility of each person with leadership status to implement sustainable development 
into their department of SKF’s organisation. If leaders set targets that employees must 
achieve, employees’ attitudes change. Furthermore it is important for leaders to behave in a 
way that shows the employees that sustainable development is taken seriously at SKF, 
therefore leadership by doing is crucial at SKF, Lamm explains.   
 
4. Within the field of social psychology there are theories that claim that behaviour influences 
attitudes. Therefore we are wondering what your opinion about this theory is and if you have 
seen any signs at SKF that verifies that behaviour does in fact influence attitudes? 
Lamm asserts that she has noticed that behaviour influence attitudes. As an example she 
mentions the training program where employees have been forced to discuss sustainable 
development. Many of the employees changed their attitudes and beliefs after completing the 
training, Lamm asserts. Many employees has spoken to her after they have completed the 
training, and said that they now actually realise the extent of all the projects that SKF carries 
out in order to improve their strive for a sustainable development. Before the training there 
was some scepticism among the employees regarding sustainable development. This attitude 
has now changed. Also, by implementing policies at all SKF factories they have “ sort of 
pushed” these policies forward so that new behaviour is carried out in the daily operations 
which Lamm believes has changed the attitudes. 
Furthermore, she expresses that the behaviour of other people might also influence attitudes. 
If we, for example, see people behave in a certain way, we will change our attitudes.... 
Lamm claims that it’s a problem that employees often do not want to be the pioneers for a 
new behaviour and that SKF wants to change this attitude. Therefore they have set up four 
different employee profiles that are categorized by defining how the employee works for 
sustainable development. When it comes to changing attitudes SKF has four target audiences. 
The four profiles are: 

1. The self initiator: this person supports the organisations’ attitude towards sustainable 
development and takes own initiatives in order to improve his or her department of 
SKF and their work for a sustainable development.  

2. The close-minded employee: this person focuses on profit only and does not take 
sustainable development into consideration. These people need policies and targets in 
order to improve their stance on sustainable development, Lamm explains. These 
people need to be “forced in quotation mark” to change their behaviour.   

3. The peer pressure employee: this person is a follower and does what the rest of the 
group is doing.  
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4. The related to profit or bonus employee: this person needs to be told to considers how 

working towards a sustainable development might contribute to the overall 
profitability of his or her department. 

 
Furthermore, Lamm asserts that there are people who simply do not care about sustainable 
development or think its just useless propaganda. This kind of attitude is not tolerated within 
the organisation, Lamm asserts. The code of conduct must be followed by all employees, 
Lamm explains. 
 
5. When trying to influence employee behaviour when it comes to sustainable development, 
what methods do you use? 
As Lamm mentioned earlier in the interview communication is vital for SKF, therefore 
discussions, talking to the employees and communicating with them is crucial to influence 
employee behaviour. In order to influence behaviour SKF also uses policies and target setting, 
Lamm explains. She asserts that there are two factors that are specifically important when it 
comes to changing behaviour at SKF. First, all employees must strive towards achieving the 
organisational targets, policies and guidelines and obey law at all times. Secondly, SKF must 
convince their employees that they need to do more than just the minimum requirements. This 
latter matter is to a great extent also a question about attitude, Lamm claims.             
 
6 . What factors would you say influence the organisational culture at SKF? 
When we ask Sim Tee Lamm what factors she thinks influence the organisational culture at 
SKF she tells us that policies, systems, guidelines and organisational targets all have a big 
impact on the culture. Furthermore she claims that the communication at SKF also is a vital 
factor that has an impact on the organisational culture. Lamm asserts that the communication 
affects the organisational culture mainly because it is repeated, and that it also has a 
homogenous message. 
Leadership also influences the organisational culture, Lamm claims. Therefore it is very 
important that managers and directors at SKF Managers or directors “walk the talk”, this 
implies that every employee in a leading positions must be a walking examples that SKF takes 
sustainable development seriously.    
Lamm tells us that the organisation was established over a hundred years ago, and therefore 
SKF has developed a individual and strong culture. She is of the opinion that SKF is a 
company that cares, and that takes care of their employees and surroundings. This also means 
that sustainable development is nothing new to them, looking back to the time when the 
company was newly established it is obvious that SKF has always strived for a sustainable 
development, Lamm claims. For example, she tells us that SKF, in the 1930:s, had a specific 
department that built houses for the employees to live in. SKF also granted their employees 
with financial loans. Evidently the organisation takes good care of their employees because 
some of them have been working for SKF for over 40 years, Lamm states.  
Lamm believes that the Swedish culture might also have influenced the organisational culture, 
as an example she mentions that 1/3 of the workforce where women back in the 1930:s. 
Lamm states that this was an unusual allotment of the workforce at that time. She thinks that 
this might be an explanation to the fact that SKF takes good care of their employees.  
Furthermore Lamm wants to add to the discussion that sustainable development, quite 
contrary to what other companies might consider it to be, is not about writing big checks or 
donating a large amount of money. SKF also donates money from time to time but what’s 
especially important to them is to change their processes and to take care of the local 
community. 
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7. How do you believe SKF:s employees apprehends the managements work with changing 
their attitudes towards sustainable development? 
Lamm claims that in general most employees are convinced and proud of the fact that the 
management is committed into sustainable development. Especially the CEO is very 
committed in this area Lamm tells us. She has also often received feedback from employees 
that wants to tell her how proud they are that SKF and the management are so committed to 
sustainable development. A lot of the employees also want to be “a part of the team” that 
works in this area sustainable development because it’s “the right thing to do”. Lamm claims 
that there isn’t much of a resisting attitude towards sustainable development at SKF. One 
thing that crosses her mind though is that, when setting the targets for CO2 omission, some 
people complain that it will be very hard to live up. Lamm explains that every SKF factory 
must decrease its Co2 omission by five percent each year regardless of volume. This means 
that if a factory increases its production volume by twenty percent they must decrease its 
omissions with an absolute value of five percent. This implies, in other words, that they need 
to decrease the omissions by twenty five percent. Setting a though target therefore means that 
some people will claim that it will be very hard to live up to.     
  
8. Does SKF, in some way, involves their staff in the work of changing their attitudes. If so, 
how? If not, how do you think that it affects your possibilities of changing their attitudes? 
Lamm explains that all of their staff must complete the Sustainability Awareness Training 
program, and therefore they do involve their staff. In every country that SKF operates in there 
are, for example, HR managers, sales- personnel and managers responsible for customer care 
that receives training in order for them to be able to learn their fellow companions at SKF 
about Sustainable development. These people sent to the special training will then strive to 
raise awareness and create change at the department at SKF that the person is operating 
within.  On the subject of the training program she asserts that since all employees will 
participate, all employees in all of the countries that SKF operates in will in a way have their 
own influence on SKF’s sustainable development. Lamm states that this is in fact a way to 
involve the staff, because it is an alternative to travelling to all countries from the central unit 
of SKF and try to teach SKF units in other countries about sustainable development. 
Lamm also mentions that suggestions on how to improve SKF’s sustainable development may 
be proposed to her personally and she will then always talk with the manager at the 
department that the idea might concern in order to investigate whether a improvement is 
possible. Lamm tells us that she will always get back to the person who contacted her in the 
first place about the idea to tell her or him if the idea could be taken into action and what 
person to contact in order to translate the idea into practice. 
Lamm states that sustainable development, in its most perfect form, is not driven by a specific 
organisation, rather is it carried out by all employees in all organisations. Furthermore she 
asserts that sustainable development is not possible without involving and communicating 
with the staff. Policies alone will not help the organisation in improving its processes, the 
employees must be motivated in order to be successful. Therefore she claims that employee 
involvement is an absolute necessity.   
 
9. Does SKF, somehow, reward employees that acts accordingly to your goals for sustainable 
development? If so: how do you think this reward- system affects the possibilities of a 
repeated behaviour? If not: do you think a reward- system would make your work with 
sustainable development more efficient? 
Lamm explains to us that they do reward employees for this type of positive behaviour. At the 
annual SKF Excellence Award, that is SKF’s equivalence to the Nobel Price, outstanding  
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work within the area of sustainable development, leadership and so forth will be rewarded. 
Lamm asserts that the awards are very prestigious and that employees send in nominations in 
order to participate in the awards. This annual award serves as a type of “recognition reward” 
and has inspired many employees to come up with new ideas about who to further improve 
SKFs’ sustainable development. Another way that SKF rewards excellent performances is by 
filming a news coverage that a news crew at the company will shoot and spread throughout 
the organisation. Lamm mentions that a department started with video conferencing instead of 
travelling and meeting eye to eye. This way they decreased their negative impact on the 
environment and therefore SKF filmed a news coverage that showed how they made the 
change and why. Lamm also tells us that employees that have proved excellent performances 
within the area are invited to conferences at SKF where he or she is asked to make a 
presentation about what they have achieved. Finally SKF has also set up bonus- systems, 
which means that managers have variable salary systems that are affected by performances 
within the area of sustainable development. 
Lamm adds to the discussion by stating that a reward system that recognises excellent 
performances are very important because it helps employees understand that their behaviour 
is appreciated. Long term rewarding in order to change employee attitudes is more important 
than short term rewards, Lamm claims. 
 
10. Finally, do you want to add something to the discussion? 
Since Lamm hasn’t anything in particular that she wants to add to the discussion we tell her 
that we are of the opinion that SKF might have a more genuine approach to sustainable 
development than other companies. Lamm then explains that SKF thinks that sustainable 
development is something very important that they do it because they have to, and because 
they have the possibility to. They’re not primarily doing it for publicity, Lamm states, 
although at the end of the day if they receive recognition then of coarse it will improve SKFs’ 
image. Although SKF takes sustainable development seriously Lamm asserts that she is of the 
opinion that SKF still has a lot of work to do, for example they need to improve the process of 
acquiring new companies. They are not the best in the market when it comes to sustainable 
development, Lamm claims, and they have a lot to learn from other companies.    
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