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Ett varmt tack till professor Gunn Johansson för mycket god handledning som 
inspirerat och visat förtroende för en blivande psykologs förmågor. Stort tack till trion 
på företaget som har varit behjälpliga på ett fint sätt och öppnat dörrarna till en 
spännande organisation. Tack till alla intervjuade medarbetare som gav av värdefull tid 
och delade med sig av personliga erfarenheter. Min förhoppning är att jag har vårdat 
det förtroendet på ett bra sätt. Slutligen ett supertack till alla studenter i min 
terminsgrupp för arbetsgemenskap, vänskap och stöd under fem års studier. Stor 
tacksamhet riktas också till lärare och personal vid psykologiska institutionen. En 
fantastisk resa har nått sitt mål. Nu väntar nästa. 
 

Patrik Holmberg 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Ett företags uttalade värderingars och andra faktorers påverkan på 
medarbetares beteende undersöktes genom en kvalitativ fallstudie. 
Intervjuer med 14 medarbetare från tre lokalkontor analyserades 
tematiskt. Socialkognitiv teori nyttjades och föreskriver en ömsesidig 
samverkan mellan beteende, kognitiva och personfaktorer samt den 
externa omgivningen. Observations- liksom operant inlärning samt 
självreglering är centrala begrepp. Påverkan från 
företagsvärderingarna är begränsad och i viss mån svårbedömd. 
Medarbetarna sammanknippar i hög grad sina personliga värderingar 
med företagets. Att liten grad av uppföljning av 
företagsvärderingarna skett minskar deras möjlighet att påverka. 
Ökad påverkan från företagets värderingar skulle nås genom 
regelbunden aktualisering av dessa i anknytning till konkreta 
arbetssituationer. Arbetsuppgifternas, det kollegiala samarbetets och 
den närmaste chefens kvaliteter respektive brister påverkar beteendet 
i hög grad. Var man är placerad geografiskt, den sociala samvaron 
och graden av stress är annat som påverkar. Konsekvenserna av 
beteenden påverkar deras fortsatta existens. Fortsatt forskning kring 
bl.a. kognitiva faktorers betydelse för beteenden är av relevans. 

 
 
 
Nyckelord: Beteende, fallstudie, organisation, socialkognitiv teori, värderingar. 
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INLEDNING 
 
 
Det är måndag en vanlig höstdag på kontoret. Lasse är på väg till personalköket för att 
hämta påtår. Eva-Karin, enhetschefen, hejdar honom och undrar när hans rapport 
kommer som hon behöver innan fredag. Lasse möter knappt hennes blick och stannar 
inte när han korthugget svarar att han inte vet. Istället tar han sikte på kaffeautomaten 
och lämnar raskt sin chef som blir stående kvar i korridoren med en undrande min. 
 
Här kan man stoppa detta fiktiva exempel och fundera på varför Lasse betedde sig som 
han gjorde? Kan det förklaras av Lasses personlighet? Han är en grinig och butter typ 
som beter sig på det här sättet då och då mot de flesta han möter, såväl på som utanför 
jobbet. Eller så är Lasse inte alls irriterad, utan just denna morgon väldigt stressad. 
Detta efter ett uppslitande gräl med sambon på morgonen, följt av upptäckten att bilen 
var stulen varpå han tvingades ta ett försenat pendeltåg till jobbet. Ovanpå det har han 
inte kunnat arbeta under förmiddagen p.g.a. datorproblem. 
 
Eller kanske kan Lasses beteende förstås av hans chefs agerande sedan länge? Eva-
Karin har gjort sig känd som en chef som ägnar sig åt detaljstyre och har svårt att lita 
till sina underlydande. En sak hon gör som skapar enorm frustration är att alltför ofta 
be om skriftliga rapporter från sina medarbetare för att på så sätt kontrollera vad de 
gör. En annan förklaring är att Lasses lite korthuggna och rättframma beteende 
representerar en kultur som funnits länge på företaget. Det sitter så att säga i väggarna. 
Eva-Karin är relativt nyanställd och har bara inte hunnit lära sig detta ännu. Eller 
handlar det kanske om att företaget står inför omfattande nedskärningar vilket VD 
meddelade på ett hastigt hopkallat personalmöte för två veckor sedan? Lasse har fått 
veta att han sannolikt inte får behålla jobbet. Det viktiga för honom har sedan dess 
varit att leta efter nya arbeten och det sista han vill är att ägna tid åt den av Eva-Karin 
önskade rapporten. 
 
Det finns som synes många sätt att förklara och förstå ett relativt trivialt beteende på en 
arbetsplats. Flera förklaringar kan givetvis läggas till ovanstående. Varför beter man 
sig som man gör på arbetet eller i vilken annan organisation som helst? Det 
vetenskapliga studiet av organisationer i allmän bemärkelse har riktat in sig på en 
mängd delområden. Man har undersökt organisationers mer informella drag, som 
kulturen och maktförhållanden. Vidare har man studerat mer formella aspekter som de 
mål och strategier organisationer har. Ledarskapet har varit i fokus för mycket 
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forskning, liksom motivation, kommunikation, beslutsfattande och förändring 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
 
Studiens bakgrund 
 
Denna studie springer ur två källor. Dels utgör den svaret på ett behov hos ett högst 
konkret och existerande företag. Behovet hos företaget är att utvärdera införandet av 
det man kallar grundvärderingar och hur dessa så här några år efter införandet inverkar 
på de anställda. Dels springer undersökningen ur undertecknads intresse för vad som 
försiggår på arbetsplatser, detta huvudsakligen utifrån ett psykologiskt perspektiv. 
Organisationspsykologin som ämne spänner över ett stort fält och omfattar vitt skilda 
delar. Man kan som nämnts anlägga en mängd perspektiv på organisationsstudiet i 
allmänhet. Ett perspektiv är den organisatoriska nivån som helhet, ett annat är olika 
grupper inom organisationen. Ett tredje perspektiv är den individuella nivån. 
Intressefokus vad gäller organisationer kommer i undersökningen att vara det 
individuella. Det innebär att som utgångspunkt för vad som sker i organisationen så är 
individen den minsta byggstenen.  
 
Att utgå från individen innebär ett flertal saker. Dels får det inverkan på den 
vetenskapsmetod som väljs, vilket utvecklas längre fram. Dels innebär det att en tydlig 
ståndpunkt intas vad gäller handling. Utgångspunkten är att det bara är individer som 
kan handla, alltså tänka, känna och agera. Grupper och organisationer kan det inte i 
strikt mening. Det är alltid individer som till syvende och sist utgör aktörerna i det 
organisatoriska dramat. I dagligt tal menas att ett företag släpper en kvartalsrapport 
eller att en avdelning nyanställer. Men bakom dessa handlingar finns alltid enskilda 
individer, t.ex. i en ledningsgrupp, på en ekonomi- eller personalavdelning. Att utgå 
från individen innebär i studien också att det är den enskildes förståelse och tolkning 
av sin livsvärld som står i centrum.  
 
En annan fokus i studien är beteende, dvs. vad man säger och gör. Detta har om inte 
annat så praktiska orsaker. Undersökningen är som nämnts ett svar på ett uppdrag från 
ett företag med ett specifikt behov av att utvärdera det man kallar grundvärderingar 
och deras inverkan på just medarbetarbeteende. Beteende är ju det som företag avlönar 
sina medarbetare för. Dvs. vad dessa presterar som är synligt och mätbart. Men fokus 
på beteende i form av det man säger och gör innebär inte att tankar och känslor, det 
inre hos individen, förbigås. Tvärtom så är det högst relevant att ta ett helhetsgrepp på 
de viktiga faktorer som inverkar på beteendet. Tankar och känslor ingår där, vilket 
utvecklas nedan. 
 
Företagets önskan om att utvärdera sina uttalade värderingar och den påverkan dessa 
har på beteendet leder osökt tanken till ett speciellt vetenskapsfält, nämligen 
organisationskulturforskningens. Det ska från början sägas att studien inte kommer att 
använda sig av någon specifik teori eller modell från detta forskningsområde. Dock 
kommer vissa aspekter av forskningen inom organisationskulturen att refereras till i 
diskussionskapitlet. Nedanstående redovisning av forskningsfältets viktigaste delar ska 
därför ses mer som en orientering. 
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Organisationskultur som vetenskap 
 
Organisationskulturen har sedan början av 1980-talet vuxit som ett akademiskt 
forskningsområde i väst. Flera förklaringar finns till detta. En är de japanska 
företagens framgångssaga och de omvänt dåliga resultaten i europeiska och 
amerikanska företag vid samma tid. Man menade att de japanska företagen lyckades 
bättre då man använde sig av värderingar, normer och attityder, dvs. företagskulturen 
som en viktig komponent i verksamheten. Något som västerländska företag kunde 
behöva imitera för att nå framgång. En annan förklaring är att arbetet börjat ses som 
mer än en födkrok, medarbetarna efterfrågar mening och självförverkligande genom 
sitt arbete. Med hjälp av ett företagskulturellt perspektiv öppnade sig nya möjligheter 
att förstå lönearbetets mer givande sidor. Ett missnöje med den traditionella 
organisationsteorin låg också bakom organisationskulturens uppgång. Tidigare 
rationella antaganden hade en alltför objektiv, abstrakt och ytlig syn på organisationers 
handlande. Med organisationskulturbegreppet kunde man fånga djupare dimensioner 
inom organisationer, komma närmare människors subjektiva erfarenheter och 
beteende. Men intresset för organisationskulturen är också drivet av praktiker; 
konsulter och företagsledare som tillämpat metoder för att påverka organisationer de 
verkat i (Alvesson, 2002; Bang, 1994; Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
 
Organisationskulturbegreppet har sitt ursprung i antropologin och har också använts 
inom sociologin vid studiet av sociala system. Inom en mängd discipliner har man 
forskat på organisationskulturen, som t.ex. ekonomi, historia, psykologi och 
statsvetenskap.  
 
Det finns ett antal definitioner av organisationskulturbegreppet. Henning Bang (1994) 
menar att det trots detta finns likheter mellan det otal definitioner som florerar och gör 
ett försök till en sammanfattande definition som lyder: ”Organisationskultur är den 
uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som 
utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och 
omvärlden” (s. 23). 
 
Som synes finns det ett starkt inslag av kognitiva, dvs. tankemässiga delar inom 
definitionen. Vidare har man inom forskningsfältet gjort skillnad på 
organisationskulturens två grundläggande delar. För det första kärnelementen vars 
exempel är de i definitionen nämnda normer, värderingar och verklighetsuppfattningar 
men också grundläggande antaganden. För det andra talas det om organisationens 
kulturuttryck, som är att betrakta som manifestationer av kärnelementen. Exempel på 
kulturuttryck är konkreta handlingar och praxis vid t.ex. anställning och belöning men 
också så kallade artefakter som t.ex. den fysiska strukturen och arkitekturen hos en 
byggnad (Bang, 1994). 
 
Bang (1994) har för att åskådliggöra hur kulturuttryck hänger samman med 
kärnelementen skapat en modell som uttrycker detta vilket illustreras i figur 1 (s. 74): 
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Figur 1 Samband mellan kulturella uttryck, uttryckta värderingar och normer samt kulturella 
teman.  
 
Kulturuttrycken på den första nivån är lätta att observera för den utomstående och 
inom organisationen råder en hög grad av medvetenhet kring dessa. När det gäller den 
andra nivån, uttryckta värderingar och normer, måste först något sägas om skillnaden 
mellan vad människor säger är deras värderingar och vad som egentligen ligger bakom 
handlingar och beteenden. Argyris och Schön (1978) menar att människor hänvisar till 
sina förfäktade värderingar som orsak till sitt handlande. Men att det ibland är så att 
andra värderingar och modeller, så kallade bruksteorier, egentligen ligger bakom 
beteendet. Ofta är dessa bruksteorier inte medvetna för människor. I figur 1 kan den 
andra nivåns uttryckta värderingar och normer ses just som förfäktade värderingar. 
Exempel på sådana kan vara av företag antagna värderingar som man vill ska styra 
beteendet. På den tredje nivån finner man underliggande kulturella teman. Här kan 
man finna de bruksteorier som egentligen styr beteendet. Här återfinns alltså 
organisationens kärnelement, de verkliga normer, värderingar och grundläggande 
antaganden som ligger till grund för handlandet. På denna nivå finns en låg grad av 
medvetenhet inom organisationen. Det bör tilläggas att om en organisation har en hög 
grad av öppenhet och god bild av sig själva så kan mycket väl de utryckta 
värderingarna (nivå II) stämma överens med de underliggande kulturella temana (nivå 
III) (Bang, 1994). 
 
En av det stora namnen inom organisationskulturforskningen är Edgar Schein vars 
teorier har haft en stor påverkan. Scheins (1985) definition av begreppet kultur är en av 
de mest refererade. Han menar att kulturen är: 
 

I. Kulturella uttryck och 
manifestationer, t.ex.:
•Handlingar och beteenden;
•Fysisk struktur och objekt;
•Belöningssystem;
•Uttryckta känslor

II. Uttryckta värderingar och 
normer, t.ex.:
•Uttalade värderingar och normer;
•Övriga uttalade antaganden

III. Underliggande kulturella teman, 
t.ex.:
•Grundläggande antaganden;
•Verklighetsuppfattningar

Hög grad 
av med-
vetenhet

Medel-
grad av 
med-
vetenhet

Låg grad 
av med-
vetenhet
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A pattern of basic assumptions – invented, discovered, or developed by a given group as it 
learns to cope with its problems of external adaptation and internal integration – that has 
worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as 
the correct way to perceive, think and feel in relation to those problems (s. 9). 

 
Schein utgår från begreppet basic assumptions, dvs. grundläggande antaganden som 
finns inom t.ex. en organisation. Det känns igen från figur 1 på nivå III. Dessa 
antaganden är oftast så tagna för givna att de har fallit ur det medvetna bland 
organisationens företrädare. Antagandena kan vara av typen ”alla ska behandlas lika på 
företaget oavsett position” eller ”det är ytterst viktigt att alltid vara 
kostnadsmedveten”. I Scheins modell finns på den andra nivån värderingar. Han menar 
att grundläggande antaganden nästan alltid står i samband med den första nivån där 
beteenden och artefakter återfinns. Men att värderingarna ofta står i motsatsställning 
till beteenden. Vidare anser Schein att regelbundenheter i beteenden kan vara 
påverkade av en extern omgivning och därför inte behöver definiera den inneboende 
kulturen (Schein, 1985). 
 
Organisationskulturforskarens uppgift är utifrån ovanstående synsätt att så att säga 
borra sig ner i organisationens djupaste skikt för att där finna grundläggande kulturella 
teman. Det sker genom en kartläggning av de synliga kulturella uttrycken utifrån vilka 
man med tolkningens hjälp skapar hypoteser om olika grundläggande antaganden och 
verklighetsuppfattningar. Hypoteserna stäms av med organisationens medlemmar och 
justeras om de inte visar sig korrekta. En svår men belönande uppgift om man lyckas 
(Bang, 1994). 
 
Kultur och beteende 
 
Nedan ska något redovisas om hur man kan förhålla sig till kopplingen mellan kultur 
och beteenden i en organisation. Detta särskilt med avseende på huruvida kulturen kan 
användas som ett medvetet styrmedel i organisationen. Alvesson (2002) menar att det 
finns tre perspektiv, där det första utgår från tanken att kulturen i en organisation är 
som vilken annan byggsten som helst. Kulturen består av normer, värderingar, 
uppfattningar och beteendemönster. Ledningen kan styra kulturen och genom den 
påverka organisationen i en önskad riktning. Detta perspektiv kallas ibland 
företagskulturskolan och är vitt företrädd av många amerikanska forskare. Det andra 
perspektivet betonar ledningens förmåga att definiera hur de anställda ska uppfatta 
verkligheten och hur de ska förstå sina uppgifter. Vidare att de anställdas beteende inte 
särskilt mycket påverkas av hur de uppfattar verkligheten. Snarare styrs deras 
handlande av externa faktorer. Kulturen fungerar alltså inte som styrmedel utan istället 
som en stabiliserande faktor som i efterhand kan hänvisas till för att förklara det som 
sker. Det tredje perspektivet ser kulturen mer som ett diagnostiskt instrument som kan 
användas av ledningen för att känna av så att man fattar kloka beslut som inte går emot 
en viss kultur. Kulturen är enligt detta perspektiv i stort sett omöjlig att styra för 
ledningen. 
 
Hur påverkar kulturen prestationer i en organisation? Alvesson (2002) redogör för de 
fyra synsätt som han menar existerar. Det första kallas stark kultur-hypotesen. Här 
anses att om företagets anställda och ledning sluter upp kring samma värderingar och 
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normer så kommer detta att skapa en stark kultur som i slutändan påverkar t.ex. den 
ekonomiska vinsten. Det andra synsättet menar omvänt att det är framgångsrika 
prestationer som i sin tur skapar en stark och homogen kultur. Det tredje anser att olika 
typer av kulturer är lämpliga under olika förutsättningar och bidrar därmed till 
effektiviteten. Det fjärde synsättet innebär att adaptiva kulturer som förmår ändras i 
takt med omgivningen är en nyckel till framgångsrika prestationer. Alvesson (2002) 
konstaterar att det är mycket svårt att testa ovanstående synsätt. Det kan förklara varför 
få empiriska studier existerar som studerar kopplingen mellan kultur och prestationer. 
 
Bang (1994) diskuterar också i vilken grad kulturen styr beteende i organisationer. Att 
komma in i en organisation innebär en form av socialisering då man lär sig vilka 
värderingar och normer som gäller där. Denna typ av socialisering kallas vanligen 
sekundär och innefattar varje typ av process som äger rum efter den primära 
socialiseringen. Den senare sker genom uppfostran och påverkan av viktiga närstående 
under den tidiga uppväxten. Sekundärsocialiseringen blir aldrig lika kraftfull och är 
mer förgänglig jämfört med primärsocialiseringen. Kelman (1958) har ägnat sig åt hur 
kraftfull den påverkan är som uppkommer i sociala sammanhang, vad gäller beteende 
och värderingar. Han skiljer mellan tre perspektiv utifrån denna påverkan. Det första är 
det minst varaktiga och kallas foglighet, det uppstår när man beter sig i enlighet med 
värderingar endast för att uppnå något gott för egen del eller slippa ett straff. Det andra 
perspektivet kallas identifiering och uppstår när en person antar värderingar för att det 
ger en tillfredsställande relation till ett sammanhang, en identifiering som är 
betydelsefull för självbilden. Det tredje förhållningssättet kallas internalisering och är 
det mest kvardröjande sättet att respondera på omgivningens påverkan. En person 
uppfattar här att organisationens värderingar och normer sammanfaller med de egna, 
de känns så att säga naturliga och behöver inte ifrågasättas. De är mycket 
motståndskraftiga mot förändring och påverkar individen även när den som influerar 
inte är konkret närvarande. 
 
Invändningar mot organisationskulturforskningen 
 
En hel del kritik har riktats mot idéerna kring organisationskulturen och den forskning 
som bedrivits. Bang (1994) redovisar något av denna kritik. Till att börja med att 
organisationskulturen inte alls är någon innovation och ny företeelse som har hävdats. 
Att andra discipliner som t.ex. sociologer har ägnat sig åt kulturbegreppet sedan många 
decennier. Morey och Luthans (1985) riktar än mer allvarligt kritik. De menar att de 
begrepp som ingår i organisationskulturen är diffusa och sinsemellan svåra att skilja åt 
samt att det finns så många definitioner av begreppet att det inte är praktiskt 
användbart. En annan kritik menar att begreppet är så svårt att det inte går att bedriva 
forskning på det. Vad är det man ska studera och vilka metoder ska användas? 
Alvesson (2002) menar i anslutning till detta att det finns svårigheter att ens skilja 
mellan kulturen och de effekter man menar att kulturen skapar, de är del av samma 
fenomen. Vad gäller just värderingars påverkan på beteende menar Alvesson (2002) att 
det är tvivelaktigt om det går att isolera värderingarna från andra faktorer i en 
organisation och påstå att det är just värderingar som påverkar beteendet. Värderingar 
och normer är sannolikt inte organisationsgemensamma. Snarare är de påverkade av 
mer specifika faktorer som arbetets innehåll, belöningsstrukturen, medarbetarens ålder, 
kön, kompetens och intressen. 
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Denna något omfattande redogörelse för organisationskulturens domän har flera 
orsaker. Som nämndes ovan har uppdragsgivande företag en önskan om att utvärdera 
sina uttalade värderingar och den påverkan dessa har på beteendet. Företaget utgår 
alltså mer eller mindre medvetet från ovan redovisade tradition (vilket utvecklas 
nedan), alltså att värderingar påverkar beteenden Att redovisa den akademiska basen 
någorlunda utförligt är därför nödvändigt. Ytterligare ett skäl är att det finns delar av 
forskningen inom organisationskulturen som är användbara och dessa återkommer i 
diskussionskapitlet. Men den teoretiska grunden för undersökningen kommer som 
nämnts inte från forskningen kring organisationskultur. 
 
Socialkognitiv teori 
 
Albert Banduras (1986) socialkognitiva teori kommer istället att användas. Teorin 
redovisas i detalj nedan. Så långt bör sägas att den använder sig av ett flertal faktorer 
för att förklara hur beteenden uppstår, där den externa omgivningen är en sådan 
omständighet. En annan faktor som också påverkar beteendet är de inre tankemönster, 
uppfattningar och värderingar som människor har. En sista aspekt som påverkar är 
personrelaterade faktorer som individers fysiska karaktäristika, kön, utbildning och 
liknande. Just detta att teorin inbegriper ett flertal förhållanden som påverkan på 
beteende talar för användningen av den. En medarbetare utsätts för en mängd olika 
influenser på sin arbetsplats dagligen. Värderingar kan antas vara en av dessa men 
också många andra faktorer påverkar. Med den socialkognitiva teorin kan fler av dessa 
aspekter fångas in, vilka antas konkurrera med värderingar när det gäller påverkan på 
beteende. En annan orsak till valet av Banduras teori är att den i sig är prövad 
empiriskt i en mängd studier. Svagheten är dock att merparten av dessa har bäring på 
andra sammanhang än beteende på arbetsplatser. Det som också talar för den 
socialkognitiva teorin är dess bas i inlärningspsykologin vilken är mycket väl 
förankrad empiriskt genom decennier av vetenskaplig prövning (se t.ex. Bandura 1965, 
1977, 1986; Mischel, 1993; Pierce & Epling, 1999; Skinner, 1938, 1989). 
 
Socialkognitiv teori har som nämnts tillämpats i en mängd studier. Tyngdpunkten har 
legat på utveckling och utvärdering av insatser inom förebyggande av hälsa och 
riskprevention. Bl.a. har man studerat interventioner för att öka eller vidmakthålla den 
fysiska aktiviteten hos universitetsstuderande (Wadsworth, 2006), på arbetsplatser 
(Hallam & Petosa, 1998) och bland andra vuxna (Annesi, 2004). Interventioner för att 
öka livskvaliteten hos patienter som överlevt bröstcancer har studerats (Graves, 2005) 
liksom äldre kvinnors hälsorelaterade beteende (Vicki, 1998) och prevention av 
barnfetma (Lin, Murnan & Sharma, 2006). Ytterligare studier har undersökt framgång 
hos personer som flyttat utomlands (Robinson, 2003) och kommunikativ skicklighet 
hos förlovade par med skilda föräldrar (Segrin & Taylor, 2006). 
 
Men teorin har också tillämpats i mer arbetspsykologiskt relaterade studier. Bakker, 
Llorens, och Salanova, (2006) studerade Banduras teori tillsammans med två andra 
teorier i en undersökning av 258 lärare. En av hypoteserna i enlighet med 
socialkognitiv teori var att tron på den egna förmågan underlättar koncentrationsnivå, 
arbetsglädje och arbetsmotivation. Detta bekräftades genom de resultat som framkom. 
Mcmurrian (1999) nyttjade teorin genom att i en studie förklara 400 amerikanska 
bilförsäljares prestationer. Försäljarnas uppfattning om den egna förmågan att prestera 
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hade en direkt påverkan på den egna förväntansnivån och ansträngningen. Vidare 
påverkade säljarnas uppfattning om sin förmåga deras användning av flexibla 
försäljningstekniker. Teorin fick stöd i resultaten. 
 
Weiss (1978) undersökte processen kring likhet i värderingar hos ca 70 anställda i 
relation till sina närmaste chefer. Notera att det handlade om arbetsvärderingar, vilket 
är ett begrepp som togs fram genom att mäta individernas inställning till ett tiotal 
påståenden, som t.ex. att det är viktigt att få vara hjälpfull mot andra. Man ombads att 
skatta hur viktiga (hög, medel eller låg) de olika påståendena var på en ideal 
arbetsplats för individen. På så sätt fick man fram arbetsvärderingar i tre dimensioner. 
Den första var människoorientering, alltså i vilken grad man är relationsinriktad och 
hjälpande. Den andra dimensionen handlade om i vilken grad yttre belöningar som 
t.ex. lön var viktigt. Den sista dimensionen rankade betydelsen av att den egna 
förmågan och kompetensen fick komma till uttryck.  
 
Teorin tar inte för givet att det finns en likhet mellan medarbetare vad gäller 
värderingar. Men förutsäger att det kommer att finnas mer likhet mellan en person som 
har anledning att observera en kollega, t.ex. en underlydande i relation till sin chef. 
Den som betraktar kommer enligt teorin att imitera den observerade bl.a. när det gäller 
värderingar. Men mer likhet i värderingar mellan dessa gäller bara givet vissa 
förutsättningar hos de båda. Resultaten visade en hög grad av värderingslikhet i de fall 
som chefen visade omtanke om sin medarbetare. Vidare fanns likhet i värderingar om 
chefen uppfattades som kompetent och framgångsrik. Men likheten gällde bara i de par 
av medarbetare och chef där medarbetaren hade ett lågt självförtroende.  
 
Weiss (1977) genomförde ytterligare en studie liknande den ovan nämnda. Han testade 
förutsägbarheten gällande medarbetares imitation av chefers beteende utifrån vissa 
karaktärsdrag. Resultatet bekräftade teorin. Det visade att graden av likhet mellan 
chefers och medarbetares beteende korrelerar positivt med medarbetarnas uppfattning 
om chefernas framgång och kompetens. 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet liksom frågeställningarna emanerar dels från företagets behov men också från 
teoretiska utgångspunkter om vad som är av vikt när det gäller påverkan på beteende. 
 
Syftet är att kartlägga företagets grundvärderingars och andra faktorers påverkan på 
medarbetarnas beteende. Utifrån syftet formuleras tre konkreta frågeställningar som 
studien söker svar på.  
 
Frågeställningar: 
 

1. Hur anser medarbetarna att grundvärderingarna påverkar deras dagliga 
handlande på arbetet (dvs. beteendet)? 

2. Vad kan förändras för att grundvärderingarna i högre grad ska fungera som 
stöd och påverkan på beteendet? 

3. Vad i den externa omgivningen samt vilka kognitiva och personfaktorer 
påverkar beteendet? 
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En viktig avgränsning gäller den externa omgivningens påverkan på beteende. Av 
resursskäl kommer endast sådant i den externa omgivningen beaktas som är 
arbetsplatsanknutet. Således beaktas t.ex. inte familjesituationen och andra 
omständigheter i privatlivet. 
 
Sekretessöverenskommelse och författarens relation till undersökt organisation 
 
Det har överenskommits med det företag som undersökts att det ska redovisas på ett 
sätt som gör att det inte omedelbart kan identifieras i uppsatsen. Orsaken är bl.a. att 
den är författad vid Stockholms universitet. En statlig myndighet som lyder under 
offentlighetsprincipen och därmed gör alstret allmänt tillgänglig. Detta i kombination 
med att företaget verkar i en konkurrensutsatt marknadsmiljö och därmed inte i onödan 
önskar exponera sina interna angelägenheter. Detta medför visserligen komplikationer 
för den utomstående läsaren vad gäller förståelsen av de fakta som presenteras.  
 
Då samarbetet med uppdragsgivande företag inneburit att uppsatsförfattaren kom att ta 
del av känslig intern företagsinformation skapades ett sekretessavtal. I detta ingick att 
inte avslöja, vidareförmedla, göra tillgängligt eller på annat sätt använda information, 
dokumentation, underlag och annat material som framkommit genom samarbetet i 
andra syften än att analysera informationen och utnyttja analysresultaten med ett antal 
begränsningar. Bl.a. innebar begränsningarna att inget får presenteras som gör att 
informationen kan förknippas med företaget eller enskilda personer som ingår i 
undersökningen. Vidare att ingen känslig information får yppas för tredje part. 
Slutligen att andra personer som genom samarbete tar del av känslig information 
informeras om och förbinder sig till förpliktelserna enligt sekretessförbindelsen. 
 
Eftersom undersökningen svarat mot ett företags behov, överenskoms att en viss 
kontant ersättning skulle utgå till uppsatsförfattaren som kompensation för utfört 
arbete. Utöver det har företaget ersatt utgifter för resor och mindre omkostnader för 
material. 
 
Grundvärderingarnas införande 
 
Nedan redovisas den process som ledde fram till införandet av det som företaget kallar 
grundvärderingar. Redovisningen bygger på intervjuer med ledande personer på 
personalavdelningen under våren och hösten 2007 samt interna dokument 
tillhandahållna av företaget. 
 
Embryot till införandet av grundvärderingar växte fram från 2001. På en 
ledarutbildning restes frågan vad som inte var bra i företagets kultur. Det konstaterades 
bl.a. att man fokuserade alltför mycket på misslyckanden, att det fanns en obalans 
mellan hårda och mjuka värden och en oklar målinriktning. På personalavdelningen 
ställde man frågan utifrån en kommunikationsplattform från marknadsföringen, 
huruvida man levde som man lärde. Dvs. om den profil man förmedlade till kunder 
och omgivning hade bäring bland medarbetarna i det dagliga arbetet. Under en kortare 
tid hade man dessutom expanderat kraftigt med många nya medarbetare och chefer och 
upplevde att man inte tydligt nog hade kommunicerat hur man skulle vara inom 
företaget.  
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En arbetsgrupp tillsattes bestående av chefer för kvalitet, logistik, marknad, personal 
och reklam samt medarbetare från personalavdelningen. Uppdraget var att arbeta fram 
förslag till en företagskultur som gick hand i hand med företagets mission, alltså 
uppdrag, vision affärsidé och marknadsprofil. I detta arbete ingick framtagande av 
värderingar som en central del. Man presenterade sitt förslag för ledningsgruppen som 
gav sitt godkännande. På den årliga ledarutbildningen 2002 där mellancheferna deltog 
föredrogs det hela av ledande inom personalavdelningen och man hade också stöd av 
en extern konsult. Figur 2 redovisades på ledarutbildningen. Den visar hur man tänkte 
sig att de olika elementen hängde samman: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Samband mellan beteende och övriga delar i företagets kultur. 
 
Företagets vision och mission (uppdrag) influerade alltså de värderingar man hade valt. 
Värderingarna i sin tur skulle påverka medarbetarnas beteende som i sin tur skulle 
påverka den organisationskultur man eftersträvade. Man definierade en värdering bl.a. 
som en grundläggande och väl förankrad föreställning om vad organisationen står för 
och som en vägvisare för ledare och medarbetare i det dagliga arbetet. Vidare skulle 
värderingarna fungera som gränssättare och ram samt tala om hur man skulle hantera 
problem. Begreppen värdering och grundvärdering användes omväxlande i olika 
dokument och är att betrakta som synonyma. Kulturen definierades som en 
referensram som skulle göra det möjligt att särskilja företaget från andra. Kulturen 
skulle skapa en unik uppsättning av formella och informella grundregler för hur man 
tänker och agerar samt för de antagande man hade om vad som var rätt och fel. De 
grundvärderingar man presenterade var ansvar (för bl.a. kvalitet och miljö), kundnytta, 
lönsamhet och personlighet (bl.a. humor, respekt och ödmjukhet). Planen vidare för att 
sjösätta grundvärderingarna i hela organisationen var att hålla ytterligare 
ledarutbildningar under hösten 2002. Dessutom skulle en handlingsplan för ledare tas 
fram vilka i sin tur skulle informera och utbilda personalen. En medarbetarbok skulle 
produceras och information om projektet skulle ges via den interna personaltidningen, 
på intranätet och på affischer.  
 
När arbetet med förankringen i organisationen skulle dras igång skedde 2003 något 
oväntat. Koncernledningen belägen i ett annat land hade arbetat fram en sammanhållen 
plattform, en affärsfilosofi som man menade hade varit levande i företaget från starten 
ett antal decennier tidigare. Affärsfilosofin vilade dels på företagets unika tillgångar, 
t.ex. en instinkt att kommersialisera och ett engagemang för samhällsmedveten 
affärsverksamhet. Dels vilade filosofin på företagets mission som var att skapa ett 
livskraftigt samhälle genom att utveckla produkter på ett nyskapande och effektivt sätt.  

Vision

Mission

Värderingar Beteende Organisationskultur
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Slutligen vilade företagets affärsfilosofi på fem värderingar. Värderingarna man hade 
arbetat fram från koncernledningen var mod, respekt, samarbete, målinriktning och 
framsynthet. Tanken var att missionen skulle utgöra arbetsuppgiftens innehåll och 
värderingarna skulle beskriva hur man skulle utföra arbetet. På huvudkontoret i 
Stockholm blev man nu tvungen att göra halt för lanseringen av de egenhändigt 
framarbetade värderingarna. Istället fick man anta den av koncernen framtagna 
affärsfilosofin i vilken ovanstående värderingar fanns med. Företagets personaldirektör 
i Sverige arbetade tillsammans med en medarbetare om det egna materialet så att det 
stämde med det som kom från koncernledningen. Man konstaterade att 
värderingsbegreppen var olika mellan koncernledningen och Sverige men att dessa 
ändå hade ungefärligen samma innebörd. Begreppen i Sverige ändrades följaktligen så 
att de helt stämde med de av koncernen dikterade som skulle gälla samtliga bolag runt 
om i världen.  
 
Efter att ha synkroniserat grundvärderingarna så togs en ny plan fram för hur man 
skulle sjösätta dem i företaget. Det konstaterades bl.a. i ett PM från ett planeringsmöte 
22 juni 2004 att ”det är viktigt att ledningen och VD äger och står upp för våra 
grundvärderingar … och att man prioriterar detta”. Vidare bestämdes i Sverige att man 
skulle konkretisera värderingarna genom att ta fram beteendeexempel från vardagen i 
företaget. Det skedde bl.a. på en utbildning för högre och mellanchefer i oktober 
samma år där konkreta beteenden listades som knöt an till varje av de fem 
värderingarna. Tanken bakom detta var att var och en i sin medarbetarroll skulle känna 
en naturlig koppling mellan värderingarna och sin tjänst. Ett liknande förfarande 
skedde vid en serie lokala personalmöten runt om i landet i november 2004. Under 
halvdagsseminarier fick de anställda tillsammans med en chef bl.a. gå igenom de fem 
värderingarna och lista praktiska exempel som knöt an till dessa. Personalavdelningen 
tog emot de 750 exempel som man hade listat på seminarierna. I februari 2005 hölls ett 
uppföljningsmöte med cheferna för att planera hur man skulle gå vidare med 
processen. 
 
Kort därefter, under våren 2005, ställde personalavdelningen samman allt i en 50-sidig 
bok riktad till medarbetarna. Den kallades för företagets namn följt av ordet 
grundvärderingar. Grundvärderingsboken (som den kallas här) hade tre kapitel och i 
det första listades företagets mission, vision, affärsidé och marknadsprofil. Dessa 
redogjordes för mycket kortfattat. Missionen knöt delvis an till den av 
koncernledningen framtagna. Den svenska missionen löd: ”Vi ska erbjuda produkter 
för att skapa ett mer livskraftigt samhälle på ett säkert och miljövänligt sätt”. Citatet är 
redigerat något så att företaget inte ska kunna identifieras. Det andra kapitlet är bokens 
huvudsakliga och där fann man de fem grundvärderingarna. Inledningsvis 
konstaterades att: ”Om vår mission är vårt arbete, så beskriver våra värderingar hur vi 
framgångsrikt ska utföra det”. Man menade vidare att de enskilda värderingarna hade 
ett värde i sig och att: ”Tillsammans ska de uppnå balans, så att vi med engagemang 
kan ägna oss åt klok och effektiv affärsverksamhet”. Varje värdering preciserades i 
grundvärderingsboken enligt förlagan från koncernledningen. Men i boken la man 
också till de specifika exempelbeteenden som togs fram för att konkretisera 
värderingarna. 
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I tabell 1 listas de fem grundvärderingarna, de av koncernledningen framtagna 
definitionerna samt några av de exempelbeteenden som man tog fram i Sverige: 
 
 
Tabell 1 Företagets fem grundvärderingar, definitioner och exempelbeteenden. 
 
 

Värdering Mod Respekt Samarbete Målinriktning Framsynthet 

Definition Anta 
utmaningar 
och ta 
kalkylerade 
risker trots 
oviss utgång. 

Handla med 
integritet 
och erkänna 
varje 
människas 
inneboende 
värde. 
Värdesätta 
vår planet 
och de 
resurser som 
kommer 
därifrån. 

Arbeta 
tillsammans 
på ett öppet 
sätt som 
innefattar 
alla. 

Definiera ett 
mål och inrikta 
sig mot det. 

Förmågan att 
se vad som 
döljer sig 
bakom nästa 
hörn och 
visualisera 
långsiktiga 
möjligheter. 

Exempel- 
beteende 1 

Testa nya 
produkter. 

Vara 
uppmärksam 
på sina 
handlingar 
och ta 
ansvar för 
konsekvense
r. 

Dela med sig 
av 
erfarenheter 
till kollegor 
så att vi inte 
uppfinner 
hjulet varje 
gång. 

Utifrån 
affärsmålen 
skapa delmål på 
avdelningar och 
i processer för 
att få 
engagemang 
och förståelse 
så att målen 
uppnås genom 
samarbete. 

Vara 
engagerad i 
företaget, 
vara nyfiken, 
söka 
information 
om nya idéer. 

Exempel-
beteende 2 

Påtala för en 
kollega när 
han eller hon 
inte följer 
policys eller 
rutiner. 

Hälsa på 
varandra och 
att bli sedd. 

Dela med sig 
av 
information, 
erfarenheter 
och kunskap 
så att alla 
känner sig 
delaktiga. 

Följa upp 
målen – både 
de egna och 
affärsmålen via 
intranätet, 
avdelnings-
möten och med 
chefen och 
därefter 
tillsammans ta 
beslut om 
fortsatta 
insatser. 

Hela tiden 
hålla oss 
uppdaterade 
med 
omvärlden. 

Exempel-
beteende 3 

Fråga om 
man inte 
förstår. 

Svara på en 
fråga inom 
utlovad tid. 

Värdera och 
diskutera för-
bättrings-
förslag och 
idéer 
tillsammans i 
processgrup-
perna för att 
vidareut-
veckla 

Daglig 
målinriktning är 
att utföra 
arbetet till 
kundens och 
företagets 
bästa. 

Noga värdera 
och analysera 
konsekven-
serna av våra 
handlingar. 
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Kapitel tre i grundvärderingsboken handlade om företagskulturen. Den definierades 
”som en samlande rubrik för de normer och värderingar som styr förhållandet mellan 
företaget och dess medarbetare samt medarbetare emellan”. Vidare menade man att 
”företagskulturen bygger på gemensamma normer och värderingar som med tiden 
blivit underförstådda”. Man talade också om attityder och beteende i kapitlet och säger 
att ”det är företagets och våra värderingar, attityder och beteenden som skapar vår 
företagskultur”.  
 
Ytterligare en del handlade om ledarskapet och de krav som ställdes inom företaget. 
Bl.a. förväntades att ledarna följde grundvärderingarna, var ett gott föredöme, skapade 
trivsel och utvecklade medarbetarna både enskilt och i grupp. Vidare att ledarna gav 
”både ris och ros på ett ärligt, öppet och konstruktivt sätt”. På samma sätt tog boken 
upp medarbetarskapet och de förväntningar som fanns. Bl.a. skulle man vara lojal mot 
kollegor och företaget, hålla vad man lovar och ta ansvar. Sedan listades det man som 
medarbetare kunde förvänta sig av företaget, bl.a. att få uppskattning för bra 
arbetsinsatser, genom medarbetarsamtal få prata om arbetssituationen och 
utvecklingsönskemål. Vidare att man som medarbetare skulle få utvecklas efter sina 
förutsättningar. Slutligen i den drygt 50-sidiga grundvärderingsboken listades ett antal 
policys och riktlinjer som företaget har inom olika områden. Dessa menar man fanns 
”för att alla ska arbeta mot samma mål” och för att man i sitt ”dagliga arbete ska veta 
vad som gäller hos oss”. Läsaren hänvisades till företagets kvalitetssystem där 22 
listade policys och riktlinjer fanns i detalj inom områden som alkohol och droger, 
arbetsetiska riktlinjer, inköp, kvalitet, psykosocial hälsa och säkerhet. 
 
Redan i det PM i juni 2004 där man planerade lanseringen av grundvärderingarna 
konstaterades att: ”Detta är ingen engångsgrej utan en ständig process som ska skapa 
den företagskultur vi önskar”. Ett antal åtgärder genomfördes för att hålla 
grundvärderingarna aktuella. Förutom den ovan nämnda grundvärderingsboken 
påmindes medarbetarna regelbundet i personaltidningen om värderingarnas existens. 
Exempelvis från tidningen i oktober 2005 där värderingen samarbete lyftes fram och 
exemplifierades utifrån boken. Läsaren uppmanades också att skicka in ett eget 
exempel på bra samarbete som man upplevt i sin vardag. Vidare höll koncernen i 
framtagandet av en årlig medarbetarundersökning i enkätform sedan 2005. I denna har 
funnits ett antal påståenden bland totalt 60-70 stycken, som knyter an till 
grundvärderingarna och som medarbetaren ska ta ställning till. Bl.a. påståenden av 
typen: ”I min arbetsgrupp uppmuntras till idérikedom”, ”alla i min arbetsgrupp arbetar 
hårt för att uppnå våra mål” och ”jag behandlas med respekt” samt ”jag får tillräcklig 

företaget. 
Exempel-
beteende 4 

Fatta 
obekväma 
beslut. 

Lyssna på 
och bemöta 
kunder och 
kollegor på 
ett hjälpsamt 
sätt. 

Ställa upp för 
varandra. Se 
till företagets 
bästa och 
prioritera 
arbetsuppgift
er utifrån 
företagets 
mål och 
lönsamhet. 

Att ge varandra 
”ett kvitto” när 
ett mål är 
uppfyllt. 

Planera sitt 
dagliga arbete 
så att man 
inte hamnar 
”klockan fem 
i tolv”. 
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feedback på hur väl jag utför mitt jobb”. Vidare tog man fram affischer där varje 
värdering trycktes och ackompanjerades av en teckning i lättsam stil samt ramades in. 
Dessa sändes till lokalkontoren att sättas upp på väggarna. Dessutom gav man 
mellancheferna i uppmaning dels att ha grundvärderingarna med som en punkt på varje 
personalmöte, dels att på utvecklingssamtalen ta upp grundvärderingarna som en 
referenspunkt mot vilken man skulle utvärdera den anställde. Vidare har man följt upp 
grundvärderingarna med cheferna med hjälp av konkreta fallexempel på de 
utbildningar som hållits 2005, 2006 och indirekt på den som hölls 2007. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att företagets affärsfilosofi där de fem 
grundvärderingarna mod, respekt, samarbete, målinriktning och framsynthet är en 
central del, gjordes kända för den större delen av medarbetarna i slutet av 2004 och 
inledningen av 2005. 
 
 

TEORI 
 
 
Albert Bandura formulerade sin socialkognitiva teori i Social Foundations of Thought 
and Action: A Social Cognitive Theory (1986). Grunden för teorin lades visserligen 
redan ett tiotal år innan (Bandura, 1977). Men det är i ovanstående bok som Bandura 
mer utförligt beskriver olika aspekter av den socialkognitiva teorin. 
 
Bandura positionerar sig gentemot tre andra huvudriktningar inom psykologin och 
deras förklaringar till mänskligt beteende. Den första riktningen bygger på S. Freuds 
lära om psykoanalysen, (se t.ex. Freud, 1917/1966). Här styrs beteendet i huvudsak av 
inre behov, impulser och instinkter som kommer ur konflikten mellan olika nivåer av 
psyket. Yttre omständigheter spelar mindre roll för beteendet. Den andra riktningen 
kallas trait-teori och menar likt psykoanalysen att inre omständigheter styr beteendet. 
En förgrundsgestalt är G.W. Allport, (se t.ex. Allport, 1937). Traits, alltså inre 
egenskaper och karaktärsdrag hos individen som är beständiga över tid bestämmer 
beteendet och är relativt opåverkade av situation och miljö. Den tredje riktningen 
representeras av radikal behaviorism som har en portalfigur i B.F. Skinner, (se t.ex. 
Skinner, 1938; 1953). Man menar här att mänskligt beteende kan förklaras i huvudsak 
av reaktioner på yttre stimuli eller effekterna av kvardröjande tidigare input. Kort sagt 
är det den yttre omgivningen som formar beteendet. 
 
Bandura utgår från att människor har ett antal grundläggande förmågor. Till att börja 
med kan symboler användas som berör näst intill alla aspekter av tillvaron och gör det 
möjligt att ändra och förhålla sig till den omgivande miljön. Tillsammans med en 
kraftfull kognitiv, dvs. tänkande kapacitet, kan symboler användas för att lösa problem 
och komma på nya idéer utan att först behöva testa dem i verkligheten. Symboler gör 
också kommunikationen människor emellan möjlig. Vidare finns förmågan att tänka ut 
och reagera på framtida händelser i nutid. Man reagerar alltså inte bara på det som 
händer i nuet eller i det förflutna. Ytterligare en förmåga är att lära genom att betrakta 
andra personer och de konsekvenser som deras beteende har för dem. Vidare har 
människan förmågan att reglera sig själv genom anpassning till egna inre standards och 
självutvärderande processer. En förmåga som gränsar till den förra innefattar 
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möjligheten till självreflektion, dvs. att tänka på vad man tänker. Den gör att man kan 
analysera sina erfarenheter och sin tankeprocess.  
 
Bandura menar i polemik med de tre ovan nämnda riktningarna att människor varken 
är drivna enbart av inre krafter eller av yttre stimuli. Istället samspelar beteendet (B) 
med såväl kognitiva och personfaktorer (P) som den externa omgivningen (E). I figur 3 
illustreras modellen.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Ömsesidig påverkan mellan beteende, kognitiva och personfaktorer samt den externa 
omgivningen. 
 
Bandura beskriver sin modell som en triadisk reciprocitet, triadisk för att det är tre 
ingående delar och reciprok för att det är en ömsesidig påverkan mellan de tre 
faktorerna, därav de dubbelriktade pilarna i figuren. Därmed inte sagt att det finns en 
symmetri i påverkan åt båda håll. Tvärtom kan påverkan vara betydligt starkare i en 
riktning. Styrkan varierar beroende på aktiviteter, individer och omständigheter. Det 
bör också tilläggas att det inom varje faktor finns en ömsesidig påverkan mellan olika 
processer, t.ex. att olika beteenden påverkar varandra. För att exemplifiera, om man 
springer snabbt kommer det att minska min förmåga att prata samtidigt. 
Ömsesidigheten betyder inte heller att påverkan sker samtidigt i tid, utan istället sker 
den i sekvenser som följer av varandra. 
 
Så något om vad de olika beståndsdelarna i modellen står för. Med beteende menas det 
individer säger men också det man gör, alltså om man går, skriver, ler, dricker en kopp 
kaffe, etc. Till den kognitiva faktorn räknas tankeprocesser, vad individer tror och 
antaganden de gör samt inte minst känslor. Här ingår också de värderingar som man 
har. Personfaktorn inkluderar sådant som en individs karaktäristika, exempelvis längd, 
vikt, kön, etnicitet och attraktivitet. Här ingår också den sociala roll som en person har, 
t.ex. att man är chef eller medarbetare, har hög eller låg status. I den externa 
omgivningen ingår en stor mängd underfaktorer. Här återfinns hela den fysiska 
omgivningen med alla dess aspekter; utom- eller inomhusmiljö, inredning, fysisk 
placering i förhållande till chefen, kollegorna och centrala funktioner, för att nämna 
saker som relaterar till arbetsmiljön. I den externa omgivningen ingår också något 
annat centralt, nämligen andra människor med sina beteenden och personfaktorer. 
 
Inlärning genom observation och erfarenheter 
 
En viktig del i den socialkognitiva teorin är det som kallas observationsinlärning. Den 
innebär att individer lär sig genom att observera andras beteenden. Det man lär sig är 
nya kognitiva förmågor och beteendemönster.  
Fyra processer styr lärandet och hur det sedan omsätts i egen handling. Den första 
processen styr vad man riktar uppmärksamheten mot. Det har t.ex. visat sig att mer 
uppmärksamhet ges till personer som är lika en själv, om de är respekterade, har makt 

Kognitiva och 
personfaktorer (P)

Externa 
omgivningen (E)

Beteende (B)



 18 

eller är attraktiva. Tidigare erfarenheter kan också styra vad man riktar uppmärksamhet 
mot. Positiva erfarenheter leder till högre sannolikhet att detta väcker uppmärksamhet 
ännu en gång och tvärtom. Den andra processen berör hur man återkallar minnen av 
det som lärts in. Det kan ske antingen genom bild- eller verbala minnen. Den tredje 
processen handlar om hur man överför det symboliska innehållet i det som lärts till en 
idé om lämpligt handlande. Den fjärde processen, slutligen, inbegriper den motivation 
som krävs för att det som lärts in ska genomföras i praktiken. Motivation inom den 
socialkognitiva teorin handlar om vad individen förväntar sig ska bli effekten av 
handlandet. Centrala begrepp här är förstärkning, försvagning och utsläckning vars 
viktiga funktioner förklaras nedan.  
 
Bandura ansluter sig delvis till Skinner (1938) och det som kallas operant analys inom 
behaviorismen. Den senare menar att återkommande beteenden kan förstås utifrån de 
konsekvenser som följer av ett visst beteende. Konsekvenserna av våra beteenden är av 
fyra olika typer vilka redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2 Fyra typer av konsekvenser av beteende, beroende på om något tillförs, tas bort samt 
om det är appetativt eller aversivt för individen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typerna kan beskrivas utifrån två dimensioner som handlar om huruvida man tillför  
eller tar bort något för en person och om detta upplevs som appetativt - förknippat 
med positiv affekt eller aversivt - förknippat med negativ affekt.  
 
Positiv förstärkning innebär att man tillförs något appetativt som en konsekvens av ett 
beteende vilket ökar sannolikheten för att beteendet upprepar sig. Ett bra exempel är 
erkännande i form av beröm eller liknande som ett resultat av t.ex. idogt arbete. 
Konsekvensen är att beteendet att arbeta förstärks positivt, dvs. sannolikheten att man 
arbetar hårt även i fortsättningen ökar.  
 
Negativ förstärkning innebär att något aversivt som man inte vill ha eller vill undvika 
försvinner som en konsekvens av beteendet. Det ökar sannolikheten att beteendet 
uppträder igen. Ett exempel är om en person uppträder kritiskt mot oss. Ett sätt att 
hantera detta är att undvika den personen i fortsättningen med konsekvensen att man 
slipper undan något aversivt, dvs. kritiken. Sannolikheten ökar för att 
undvikandebeteendet upprepas. 
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Positiv förstärkning
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Aversivt

Positiv försvagning

Avhyvling

Utsläckning

Reducerad fritid
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Tillför
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Positiv försvagning innebär att något aversivt tillförs som en konsekvens av ett 
beteende vilket minskar sannolikheten för att beteendet upprepas. Anta att man arbetat 
hårt med en uppgift och sedan får en avhyvling (aversivt) av någon som anser att man 
överarbetat det hela. Då minskar sannolikheten att man nästa gång ska upprepa 
beteendet att arbeta intensivt och länge med uppgiften.  
 
Som synes finns ett visst samband mellan positiv försvagning och negativ förstärkning. 
Om ett visst beteende (t.ex. arbeta hårt) försvagas så kan man anta att ett annat 
beteende förstärks (t.ex. att undvika vissa arbetsuppgifter eller personer) i syfte att 
slippa uppleva avhyvlingen igen. 
 
Utsläckning innebär att tillgången till något appetativt tas bort. Detta minskar 
sannolikheten för att ett beteende upprepas. Exempelvis om en medarbetare tar på sig 
extra arbetsuppgifter och följden blir att den fritid man vill ha (appetativt) försvinner. 
Konsekvensen blir en minskad sannolikhet att man tar på sig extra arbetsuppgifter i 
framtiden. 
 
Individen avgör själv om något är appetativt eller aversivt. Det innebär att en 
konsekvens som i en situation upplevs positiv kan upplevas negativ i en annan. Att bli 
avtackad av chefen på tu man hand kan vara trevligt. Men att bli det inför 50 kollegor 
kan kännas obehagligt om man är obekväm med den typen av uppmärksamhet. Vidare 
innebär det att samma konsekvens kan upplevas olika av olika individer. En 
helgkryssning som belöning för att projektet är färdigt kan vara positivt för en person 
men för den som lätt blir sjösjuk och avskyr vatten är det sannolikt tvärtom. 
Konsekvenserna definieras av hur de påverkar beteendet. Dvs. om en viss konsekvens 
leder till t.ex. upprepat beteende så är det per definition fråga om en positiv eller 
negativ förstärkning. 
 
Så långt Skinner och den operanta analysen som Bandura ansluter sig till. Men 
Bandura menar till skillnad från Skinner att man inte lär sig bara av konsekvenserna av 
egna erfarenheter. Individer lär sig också som nämnts ovan av andra personer. Man 
observerar inte bara vad andra gör och hur utan också de konsekvenser som beteenden 
får för andra.  
 
Självreglering 
 
En annan central aspekt i den socialkognitiva teorin innebär att den största delen av 
beteenden hos människor är självreglerat. Individer sätter upp egna mål och standards 
för sina prestationer. Dessa mål används för att utvärdera egna beteenden. Om man når 
sina mål utfaller en egeninitierad positiv förstärkning, t.ex. en inre tillfredsställelse 
bestående av en positiv känsla (t.ex. glädje) i kombination med goda tankar om 
prestationen. Omvänt, om man inte når sina mål så bestraffar man sig, något aversivt 
tillförs t.ex. i form av negativa känslor (ilska, ledsenhet) och negativa tankar. Det 
kraftfulla med självreglering är att den inte kräver andra människors förstärkning. 
Genom att sätta upp egna mål och delmål kan individen dessutom motivera sitt 
beteende under en lång tid. 
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Värderingars roll 
 
När socialkognitiv teori talar om värderingar avses det som tidigare nämnts, personliga 
inre standards för beteende som individer håller sig med. Värderingarna växer fram 
successivt genom egna erfarenheter och i samspel med omgivningen. Till att börja med 
påverkar självregleringen så att värderingar blir en måttstock mot vilken individen 
mäter sig. Självberöm blir resultatet när man beter sig i enlighet med de egna 
värderingarna och omvänt självkritik när man inte håller måttet. När det gäller 
förändring av värderingar så spelar observationsinlärning en betydande roll. Att 
betrakta reaktionerna hos andra när de lever upp till sina värderingar eller inte håller 
måttet är en viktig källa till att förstå andras värderingar. Är de personer som betraktas, 
som tidigare nämnts, attraktiva i något avseende för en individ, ökar sannolikheten att 
man justerar de egna värderingarna i riktning mot den betraktade. 
 
Människor utsätts för påverkansförsök från andra dagligdags. Man kommer att 
påverkas av yttre belöningar och sanktioner. Men egna värderingar och egen integritet 
sätts också högt. Hur människor responderar på försök till påverkan kommer för den 
som observerar att spela roll för hur man ser på orsakerna till den betraktades beteende. 
När den betraktade reagerar positivt kommer man att anta att beteendet delvis kommer 
från inre värderingar och inte bara är en reaktion på yttre påverkan. När den betraktade 
reagerar negativt på påverkan kommer den som observerar att anta att den betraktade 
låter sig påverkas av andra och inte är trogen sina värderingar. En lydnad som leder till 
självkritisk utvärdering. Det gör att den som observerar är mindre benägen att byta sin 
egen integritet mot sociala belöningar när andra gör direkta försök att påverka. 
 
 

METOD 
 
 
Här redovisas den valda metoden, intervjufrågornas innehåll, urval av respondenter 
och den procedur som har använts för att genomföra studien samt hur de data som 
genererats har bearbetats.  
 
Den naturliga avgränsningen till endast en organisation gör att undersökningen hamnar 
inom ramen för en fallstudie. Studiens syfte med vidhängande frågeställningar är av 
kvalitativ karaktär, dvs. intressefokus är att på djupet kartlägga åsikter och erfarenheter 
hos medarbetarna. Detta leder till valet av intervju som den lämpliga metoden för 
datainsamling. Den rimliga formen är en halvstrukturerad intervju med öppna 
svarsalternativ. Det innebär att respondenten får möjlighet att svara fritt utan på 
förhand styrda svarsalternativ. Vidare att frågorna är förberedda men att intervjuaren 
också kan följa upp svar med nya och icke förberedda frågor i stunden (Hayes, 2000). 
 
Företagsfakta 
 
Företaget, ett aktiebolag, är del i en internationell koncern som har verksamhet i 
flertalet länder med flera tusen anställda. Man verkar inom energisektorn och den 
svenska delen av verksamheten ägnar sig huvudsakligen åt försäljning och 
marknadsföring av företagets produkter och tjänster. I Sverige har man ca 200 
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anställda på ca 10 orter och har en årlig omsättning på några miljarder kronor. 
Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och organisatoriskt är man indelade i sex 
avdelningar. Vissa avdelningar är också underindelade i sektioner vilka i sin tur delas 
in i grupper. Denna organisering bygger dels på produkterna man säljer, dels på 
stödfunktioner som finns centralt belägna i Stockholm. Dessa funktioner är ekonomi, 
IT, kommunikation och personal. På huvudkontoret finns också VD som tillsammans 
med cheferna för respektive avdelning bildar en ledningsgrupp. 
 
Företaget har 60 procent män och 40 procent kvinnor bland sina medarbetare. 
Medelåldern är 45 år, i stort sett lika mellan könen. Man omsätter 4,1 procent av sin 
personal per år och rekryterar ca 15-20 personer årligen. Sjukfrånvaron är 4,1 procent 
och den genomsnittliga anställningstiden är 11 år. Ca 25 procent av medarbetarna har 
någon form av högskole- eller universitetsutbildning.  
 
Intervjun 
 
Halvstrukturerade intervjuer med öppna svarsalternativ krävde att en intervjuguide 
skapades. Här bör något nämnas om processen för tillkomsten av intervjufrågorna. Den 
ursprungliga teoretiska utgångspunkten för undersökningen var av 
radikalbehavioristiskt slag. Inom den traditionen fokuseras som tidigare nämnts på 
yttre och observerbara skeenden som huvudsakliga påverkansfaktorer på mänskligt 
beteende. Intervjufrågorna har tagits fram med utgångspunkt från detta. Det innebär att 
en merpart av frågorna ställdes mot bakgrund av att medarbetarna påverkas av 
situationsbetingade yttre faktorer. Exempel på sådana yttre faktorer är andra personer 
som t.ex. kollegorna och chefer samt belöning och korrigering av de anställda. Men 
den teoretiska utgångspunkten kom efter hand att ändras till att inkludera också inre 
faktorer som tänkande och känslor som viktig påverkan på beteendet. 
 
Intervjun delades in i fem delar. En fullständig redogörelse finns i intervjuguiden i 
bilagan. Den så kallade trattekniken användes, dvs. mer generella frågor ställdes först 
och mer specifika mot slutet (Kruuse, 1998). För att göra det möjligt att se 
värderingarna i sitt sammanhang och för att så vitt möjligt undvika att styra 
intervjupersonen i viss riktning inleddes intervjun med allmänna frågor om vad som 
styr beteende och handlande i arbetet. Först därefter ställdes frågor om företagets 
grundvärderingar och deras betydelse. I den första delen delgavs respondenten syftet 
med intervjun och studien i sin helhet. Vidare redogjordes för de ramar som gällde för 
intervjun, bl.a. intervjutiden om en timme och frågan till respondenten om tillåtelse att 
använda bandspelare. Det framhölls att deltagandet var frivilligt och att respondenten 
när som helst var fri att avbryta intervjun. I den andra delen startade själva intervjun 
med frågor om bl.a. respondentens utbildningsbakgrund och tidigare 
arbetslivserfarenhet. Denne ombads också beskriva sin aktuella befattning och berätta 
om en arbetsdag samt hur man trivs på jobbet. Den tredje delen av intervjun handlade 
om faktorer som påverkar beteendet på arbetet. Här ingick dels den direkta frågan om 
vad som påverkar det dagliga handlandet, dels frågor om närmaste chefens och övriga 
ledningens påverkan. Vidare vad som fungerar bra respektive mindre bra i relation till 
de närmaste medarbetarna samt hur olika grupper och avdelningar fungerar i relation 
till varandra. En fråga ställdes också om hur företaget belönar och korrigerar sina 
anställda.  
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Den fjärde delen av intervjun handlade om företagets grundvärderingar och deras 
påverkan på beteendet. Respondenten ombads räkna upp grundvärderingarna och 
berätta hur man kom i kontakt med dem första gången samt vad man tror att 
grundvärderingarna ska fylla för funktion. Vidare efterfrågades exempel på beteenden 
som exemplifierar grundvärderingarna. Sedan ombads respondenten svara på hur 
denne anser att andra efterlever grundvärderingarna och huruvida de sedan 
introduktionen har följts upp av företaget. Slutligen efterfrågades vilka hinder som 
finns för att grundvärderingarna skulle kunna fungera bättre som stöd i det dagliga 
handlandet och vilka förbättringar som i så fall behöver ske. Här avslutades frågedelen 
av intervjun. I den femte och sista delen av intervjun fick respondenten möjlighet att 
komplettera det som sagts och ställa frågor till intervjuaren. 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Utifrån en avvägning mellan det undersökta företagets önskan om antal respondenter 
och begränsningar för omfattningen på intervjuerna givna av undersökningens ramar, 
valdes 14 intervjurespondenter ur populationen som var samtliga anställda. Viktiga 
aspekter av urvalet diskuterades med uppsatsförfattaren innan urvalet gjordes. Tre 
representanter från företagets personalavdelning, inklusive personaldirektören, valde ut 
undersökningsdeltagarna. Utgångspunkten var att skapa en så bred representativitet 
som möjligt bland de ca 200 anställda. Metoden kallas maximal variation (Seidman, 
1998). Urvalet skedde med avseende på ålder, kön, funktion, geografisk hemvist och 
avdelningstillhörighet samt antal tjänstgöringsår. Syftet var att samla in data från 
medarbetare som tillsammans kunde tänkas ha så olika infallsvinklar och synpunkter 
som möjligt kring intervjufrågorna. Genom att intervjua personer från olika 
sammanhang i företaget minskade också risken att enbart fånga en åsiktsriktning, 
formad av omgivningen t.ex. på en avdelning (Bang, 1994).  
 
Sex kvinnor och åtta män intervjuades, de är i åldrarna 27 till 62 år. Medelåldern hos 
respondenterna är 43 år och medianåldern 41 år. Antal tjänstgöringsår i företaget 
varierar mellan ett till 20 år och medelvärdet för tjänstgöringstiden är 10 år. Tre 
respondenter har arbetat på annat håll mellan nuvarande och den första perioden på 
företaget. Vad gäller utbildningsbakgrund har en respondent grundskoleutbildning, 13 
stycken har gymnasieutbildning och tre har läst postgymnasiala kurser. Vidare har tre 
stycken studerat fristående kurser på högskolenivå eller har avbrutit ett 
högskoleprogram och fyra har avslutad högskoleexamen, varav en inom teknik, två 
inom ekonomi samt en inom barnomsorg. Tio respondenter är gifta eller 
sammanboende, varav sex har hemmaboende barn och tre har utflyttade barn. Två 
respondenter är ensamboende utan barn och hos två av respondenterna frågades inte 
om familjesituation. 
 
Fem respondenter arbetar i en stödfunktion på avdelningar som ekonomi, IT eller 
personal, samtliga med placering på huvudkontoret. Sex stycken representerar det ena 
av företagets två försäljningsområden och tre respondenter det andra området. Av 
dessa nio har två personer placeringar på huvudkontoret i Stockholm och sju 
respondenter finns på två olika kontor, det ena beläget i norra Sverige och det andra i 
södra delen av landet. Av de 14 intervjuade har 6 någon form av ledar- eller 
funktionsansvar. Av dessa sex har tre medarbetare underställda sig med därtill 
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kommande ansvar, inklusive lönesättning. Ingen respondent finns på högsta nivå, dvs. 
som avdelningschef eller VD.  
 
Procedur 
 
Ett antal kortare förberedande intervjuer genomfördes med de ovan refererade tre 
representanterna för personalavdelningen. Syftet var att kartlägga bakgrunden till 
införandet av grundvärderingarna och samla information om företagets organisation, 
personalsammansättning och liknande. Intervjuerna hade en informell karaktär, ingen 
bandspelare användes och anteckningar fördes. Viss information mottogs som tryckta 
dokument eller via e-post. Dessa tre personer har fungerat som kontaktpersoner hos 
företaget och avnämare för undersökningen. Av det skälet har löpande rapporter 
tillställts dessa med uppdateringar om hur arbetet har fortskridit. När ca hälften av 
datamaterialet hade bearbetats i en första omgång lämnades också en muntlig rapport 
om resultatet av undersökningen till företagets ledningsgrupp. Det skedde efter 
förfrågan från ovan nämnda kontaktpersoner. Vid den muntliga avrapporteringen 
klargjordes att resultatet var ofullständigt i väntan på den slutgiltiga bearbetningen.  
 
De 14 respondenterna kontaktades inledningsvis av en person från 
personalavdelningen med en förfrågan om att delta i undersökningen. De informerades 
i korthet om att intervjun skulle beröra företagets kultur och grundvärderingar. 
Samtliga intervjuade tackade ja och en tidpunkt bestämdes för genomförandet. Någon 
vecka innan intervjuerna kontaktade uppsatsförfattaren respondenterna per e-post för 
att bekräfta tid och plats samt informera om att organisationskulturen stod i fokus för 
intervjun. Vidare nämndes något om bakgrunden till utvärderingen, att deltagandet var 
frivilligt och att inga uppgifter som avslöjade identiteten på respondenten skulle 
redovisas. 
 
Intervjuerna genomfördes på medarbetarnas arbetsplatser i bokade konferensrum. 
Varje intervju planerades till en timme och kassettbandspelare användes. Alla 
respondenter svarade jakande på frågan om användning av bandspelare och löfte gavs 
om att ingen utom uppsatsförfattaren skulle ta del av bandmaterialet samt att det i 
efterhand skulle destrueras. Den första av intervjuerna genomfördes med en bruttolista 
av frågor och är att betrakta som en testintervju. Inför följande intervjuer ströks ett 
antal frågor som inte hanns med och som bedömdes som mest perifera relativt syftet. 
Den ovan nämnda intervjuguiden användes som stöd och inga anteckningar fördes 
under intervjuns gång. Intervjuguiden följdes till största del. Men frihet fanns också att 
dröja kvar vid ett svar där respondenten kunde bidra med intressanta resonemang för 
att fördjupa förståelsen. Detta ledde till att inte alla frågor ställdes till samtliga 
respondenter och att inte samma frågor ställdes till alla intervjuade. 
 
Merparten av intervjuerna genomfördes med hög inspelningskvalitet. En intervjus 
andra hälft var ohörbar p.g.a. tekniska problem och mycket korta brottstycken ur ett 
par intervjuer var av samma skäl ohörbara. Ingen uppföljande kontakt togs med dessa 
respondenter för att komplettera den svarsinformation som föll bort. 
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Transkribering 
 
Standardförfarandet vid hanteringen av intervjumaterial är att detta transkriberas, dvs. 
överförs från ljudmaterial till text. Detta för att kunna bearbeta materialet; återfinna 
delar, sammanfatta, koda, arrangera och analysera det. Transkribering är en mycket 
tidskrävande del och man räknar med att en timmes ljudupptagning tar ca åtta timmar 
att överföra till textform för en icke-professionell användare av tangentbord. Vid 
konventionell transkribering överförs allt ljudmaterial i detalj inklusive noteringar för 
sådant som pauser, skratt, harklingar, höjd talvolym, etc. (Boyatzis, 1998; Hayes, 
1997; Kvale, 1997). 
 
Studiens huvudsakliga material består av 14 timslånga intervjuer. Det föranleddes av 
strävan att samla in information från personer med maximalt olika position. Antalet 
intervjuer får anses som fler än det normala inom ramen för en examensuppsats. Mer 
normalt antal intervjuer är sju till tio stycken. En diskussion har förts med handledaren 
för studien kring rimligheten i att genomföra en konventionell transkribering. Mot 
bakgrund av ovanstående överenskoms att den typen av transkribering inte skulle ske. 
 
Istället har en mindre tidskrävande form av transkribering genomförts. Flera principer 
har väglett förfarandet. Utgångspunkten var att i stort sett allt av relevans som 
respondenten sagt skulle överföras till text. Vissa delar har dock inte medtagits. 
Exempelvis när respondenten angett ett flertal händelser för att beskriva ett visst 
fenomen så har bara en sådan beskrivning överförts. Inte heller långa utvikningar som 
inte alls haft med intervjufrågan att göra har tagits med. Vidare har pauser, harklingar, 
höjd talvolym och liknande inte transkriberats. Däremot har följdfrågor från 
intervjuaren medtagits. Visst stöd för mindre konventionella former av transkribering 
finns också i litteraturen, se t.ex. Trost (2005). 
 
I samband med genomlyssningen transkriberades intervjuerna enligt ovanstående. 
Excelprogram användes för att i kolumner arrangera frågorna och svaren. På det sättet 
erhölls en god överblick och svar kunde återfinnas samt jämföras med relativ enkelhet.  
 
Dataanalys 
 
En så kallad tematisk analys användes för att bearbeta det transkriberade 
intervjumaterialet. Tematisk analys inbegriper identifieringen av återkommande teman 
och mönster som finns i materialet. Det finns en mängd olika procedurer i litteraturen 
för hur den tematiska analysen bör ske. Undersökningen nyttjade Hayes (2000) som 
utgångspunkt, med vissa modifikationer. De frågeställningar som studien söker svar på 
har inspirerat till några av temana. Andra teman skapades induktivt, alltså utifrån 
intervjuerna enligt nedanstående procedur. 
 
Steg ett i den tematiska analysproceduren var att läsa igenom det transkriberade 
materialet. Intressant information av relevans för undersökningens frågeställning 
noterades parallellt med genomläsningen. Steg två inbegrep sortering av den 
information som nedtecknats i olika kategorier som hade gemensamma drag. Ett 
exempel är sådan information som gemensamt relaterade till arbetsuppgifterna och 
deras innehåll. Preliminära teman formulerades i detta steg. I steg tre genomlästes all 
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intervjudata ytterligare en gång. Syftet var att testa framtagna preliminära temans 
användbarhet. I steg fyra finjusterades teman till sin slutliga form utifrån den andra 
genomläsningen. I steg fem genomlästes intervjumaterialet ånyo. När indikation för ett 
tema återfanns så markerades detta i materialet så att möjlighet gavs att återvända till 
platsen i intervjun. I steg sex samlades relevanta citat till stöd för temat i syfte att 
redovisa i uppsatsens resultatdel.  
 
 

RESULTAT 
 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som genererats ur intervjumaterialet. Syftet är att 
besvara de frågeställningar som studien har. Ordningsföljden i redovisningen av 
resultatet är omvänd mot den som var i intervjun. Det innebär att resultat explicit 
relaterat till grundvärderingarna inleder nedanstående redovisning. De citat som 
används är i vissa fall justerade något för att bevara anonymiteten hos respondenterna 
och företaget. I det efterföljande kapitlet diskuteras resultatet i ljuset av det 
teorimaterial som redovisats ovan.  
 
Grundvärderingarna 
 
Kännedom om grundvärderingarna 
 
Respondenternas kunskap är total om grundvärderingarnas existens i företaget. 
Samtliga känner till att grundvärderingarna finns. Men när de ombads räkna upp dessa 
så blev det svårare. De 13 respondenter som svarar (ett bortfall p.g.a. tekniska 
problem) kan totalt namnge 31 grundvärderingar, ett snitt på knappt 2,5 värderingar 
per person. Respekt anges ojämförligt flest (dvs. 12) gånger, därefter mod, 
framsynthet, målinriktning och bara två gånger nämns samarbete. Tre av 
respondenterna har dock repeterat värderingarna strax innan intervjun då man kände 
till att ämnet skulle beröras. Räknas dessa tre bort så klarar kvarvarande tio 
respondenter att namnge i snitt 1,8 värderingar av fem per person. 
 
De nyligt anställda fick veta om grundvärderingarna genom den 
introduktionsutbildning som personalavdelningen och närmaste chefen håller i. Andra 
fick informationen genom de seminarier som hölls för att engagera medarbetarna i 
processen eller genom någon ledarutbildning om man är chef. Någon missade det 
tillfälle då värderingarna introducerades. 
 
Grundvärderingarnas funktion och uppföljning 
 
De flesta menar att värderingarna är tänkta att fungera som stöd i det dagliga arbetet. 
Som en respondent säger: "Vi ska ha dem i bakhuvudet när vi jobbar, hur vi svarar, 
uppträder och behandlar varandra". Man menar också att de ska bidra till en bra 
arbetsplats, få de anställda att trivas och att man ska kunna referera till värderingarna 
när något inte fungerar som det ska. Vidare ska värderingarna tala om vad företaget 
står för och hur man ska uppträda i kontakten med kunderna.  
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Merparten anser att det är bra att företaget har grundvärderingar i sin organisation. 
Många av dessa anser dock att grundvärderingarna är självklarheter, till stor del för att 
de är en del av sunda förnuftet. "Jag vet hur jag vill att folk ska behandla mig och då 
måste jag vara likadan mot alla andra. Och det är något som jag har sen jag var liten 
hemifrån", enligt en respondent. Eller som en intervjuad uttrycker kopplingen mellan 
sina personliga och företagets värderingar samt beteendet: 
 

Som sagt grundvärderingarna överensstämmer ofta med mina egna så beteendet i sig 
kanske inte, hur ska man uttrycka det, du gör inte ett beteende som går stick i stäv med 
dina egna värderingar. 

 
Några få menar att värderingarna kan vara bra för andra kollegor som inte vet hur de 
ska bete sig och som ett redskap för ledningen att vägleda företaget med. Åter andra 
menar att värderingarna visserligen är bra men att implementeringen inte var grundlig 
nog: 
 

Det drevs ju igenom globalt och om man gjorde en sådan jättesatsning så borde man 
tillsätta medel för att driva igenom det också. Inte bara komma med en bunt papper och 
lämna till folk och så tror man att de ska ha tid att ta tag i det här själva. 

 
Vad gäller uppföljningen av grundvärderingarna sedan införandet, uppfattar merparten 
inte att det har skett på ett tydligt sätt. Betydligt fler svarar nekande än jakande på om 
värderingarna tas upp som en del i medarbetar- och lönesamtalen. "Vi har lätt att dra 
igång sådana här saker utan att sen följa upp dem tillräckligt bra, att 'lever vi efter det 
här’?", som en respondent menar. Några anger att de tas upp på t.ex. avdelningsmöten 
och att om man skulle bryta mot värderingarna på ett tydligt sätt så skulle chefen säkert 
säga till. Två respondenter refererar till att värderingarna finns uppsatta på tavlor på 
arbetsplatsen. 
 
Grundvärderingarnas efterlevnad 
 
Merparten anser att grundvärderingarna efterlevs på en relativt hygglig men absolut 
inte fullgod nivå. Svaren refererar oftast till någon eller ett par av de värderingar som 
man tidigare har räknat upp. Vidare knyts efterlevnad eller inte, till konkreta ting som 
berör t.ex. ledarskap, stress, tekniska system och konflikthantering. "När vi skickar 
mail och inte får svar eller inte får tydlig information, det tycker inte jag är respekt ... 
det blir mycket prat och det skapar oro, turbulens, folk blir irriterade", anser en person. 
Ett hinder som nämns är brister i efterlevnad av existerande rutiner. Vidare 
exemplifieras med sådant som att inte tala illa om kollegor och när VD tar sig tid att 
småprata med anställda som goda exempel på respekt. En synpunkt är också 
upptäckten att det finns olika åsikter mellan kollegor om vad en värdering innebär 
konkret i beteendetermer. Fåtalet respondenter anser kategoriskt att man efterlever 
värderingarna helt och hållet alternativt inte alls. En medarbetare säger om betydelsen 
av värderingarna att: "Det är ju jätteviktigt. Men man lär ju erkänna att man inte tänker 
på det och säkert alldeles för lite mot vad man borde göra". 
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Så kan grundvärderingarna fungera bättre 
 
En mängd förslag ges till förändringar så att grundvärderingarna kan fungera bättre 
som stöd och påverkan på det dagliga beteendet. Övergripande handlar det om att 
värderingarna måste repeteras och aktualiseras med regelbundenhet. Flera vill att det 
knyts till dagliga beteenden och problem som finns. En idé är att om en grupp har 
bekymmer så ska detta knytas till värderingar, gruppen får i uppgift att arbeta med 
förbättringar och en uppföljning sker vid nästa mötestillfälle. Abstrakta diskussioner 
om grundvärderingarna kommer många inte att kunna tillgodogöra sig menar en 
person. En del anser att det bör vara en återkommande punkt på personalmöten. 
 
Flera poängterar ledarskapets viktiga betydelse och att samma krav ska ställas på alla 
oavsett befattningsnivå. En respondent säger att: 
 

Det borde kanske komma lite mer press uppifrån. Om vi känner att det inte berör så 
mycket så kan det ju inte efterlevas så himla aktivt högre upp heller. Om våra chefer skulle 
prata mer om det så skulle man bli mer medveten om det. 

 
Någon nämner personalavdelningens betydelse när det gäller uppföljningen. Andra 
lyfter fram svårigheter med att göra förbättringar. Man knyter an till att man kan ha 
blivit upplärd på ett sätt som inte är rätt och att det sedan är svårt att bryta det mönstret. 
Ytterligare en svårighet som kan hindra förbättringar är brister i människors karaktär, 
t.ex. brist på empati vilket gör att man inte förstår att en kollega känner sig förorättad. 
Ytterligare ett hinder som nämns är chefers brist på tid vilket försvårar engagemang i 
ledarskapet kring värderingar.  
 
Andra faktorer som påverkar 
 
Här avslutas den explicita redovisningen av grundvärderingarnas betydelse och hur de 
kan göras mer verksamma. Fortsättningsvis behandlas andra faktorer som också 
påverkar medarbetarnas arbetssituation och beteenden.  
 
Arbetsuppgifternas karaktär 
 
Ett frekvent tema i intervjuerna är arbetsuppgifternas karaktär och innehåll. Ett 
undertema är att arbetsuppgifterna ses som intressanta och varierande. Detta anges av 
många som skäl till att man trivs på företaget. Vidare på temat är att man tycker om 
kundkontakterna som upplevs som varierande, som en säljare uttrycker det: ”Det är så 
olika med olika samtal och det händer så mycket med samtalen, ingen dag är sig lik”. 
Andra gillar att man får bygga relationer, tycker om att kunna hjälpa till och att det 
finns mycket att lära sig i yrket. Slutligen upplevs det stimulerande att arbetet 
inkluderar problemlösning: "Tillfredsställelsen är att var dag när du går hem känna att 
det här kändes bra, att få ihop det så att alla blev nöjda”, som en respondent säger. 
 
Ett undertema av motsatt slag är när man måste utföra arbetsuppgifter som man inte 
tycker om att göra eller ska göra. Det som särskilt lyfts fram av säljarna är hanteringen 
av en viss produkt. En omorganisering i företaget har gjort att en tidigare mer renodlad 
säljbefattning också har kommit att innefatta kundtjänstgöromål. Det innebär arbete 
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med komplicerade fakturafrågor och en hel del klagomål från kunder relaterat till den 
specifika produkten. En medarbetare svarar på frågan om hur det påverkar:  
 

Jag kan ju inte säga att motivationen ligger högst. Jag är inte den bästa 
kundtjänstmedarbetaren i längden Jag tycker inte det är kul, det är inte mitt jobb ... men 
man gör sitt bästa och vissa dagar är det enklare än andra. 

 
I övrigt handlar missnöjet med arbetsuppgifter om sådant som alltför mycket 
pappersarbete och administration samt när man av olika skäl behöver göra 
arbetsuppgifter som man menar hör hemma hos andra. 
 
Självständighet, egenansvar och planering 
 
Ett annat tema som framkommer är graden av självständighet och egenansvar samt 
möjligheten till planering och förutsägbarhet i arbetet. Under detta tema behandlas det 
som har att göra med hög grad av självständighet och ansvar. Låg grad inbegriper 
beroende av andra och behandlas under temat samarbete nedan. Många uttrycker hög 
grad av självständighet i relation till sin chef. Som en respondent säger: ”Det här är 
frihet under ansvar, gör vad du ska så är företaget nöjda”. Andra menar att man i hög 
grad kan fatta egna beslut och vidare att det är bra att kunna vara självständig och 
sköta sig själv. Men det finns också nackdelar med självständigheten. Då man i vissa 
fall är specialiserad i sin tjänst begränsas möjligheten att få hjälp vid t.ex. frånvaro 
eller arbetstoppar. Det upplevs av någon som ett lite utsatt läge. 
 
Möjligheten att planera dagen är begränsad menar en del och att dagen sällan blir som 
man hade tänkt. Det beror bl.a. på att kollegor är sjukfrånvarande eller av andras 
önskan om hjälp vilket skapar oplanerat merarbete. Det upplevs som frustrerande att 
inte kunna följa sin uppgjorda plan, anser en respondent. 
 
Samarbete inom och mellan avdelningar 
 
Medarbetarna är i hög grad beroende av varandra för att kunna lösa sina 
arbetsuppgifter. Ett viktigt tema handlar om samarbetet, dels mellan personer på 
samma avdelning, dels mellan personer på olika avdelningar. I detta tema avhandlas 
endast samarbetet medarbetare emellan och interaktionen med de egna cheferna berörs 
i ett annat tema nedan. Läsaren påminns också om att temat samarbete sammanfaller 
med en av grundvärderingarna. Grovt sett kan temat delas in i underkategorierna 
fungerande respektive bristande samarbete. 
 
Det som upplevs som exempel på fungerande samarbete inom avdelningarna 
inbegriper ömsesidig hjälp, att man kan rådfråga varandra eller tillsammans lösa 
problem. En betydelsefull förutsättning är upplevelsen att man är bra på olika saker 
och har olika erfarenheter som kommer till nytta. Någon är yngre och hanterar ny 
teknik så att det kommer en äldre medarbetare tillgodo, samtidigt som den yngre får 
stöd av den mer erfarne vid beslutsfattande i en knepig situation. Mellan avdelningarna 
uppskattas samarbetet när en god kommunikation finns och man kan ge feedback och 
det tas emot på ett bra sätt. En hel del samarbete uppstår mellan stödjande avdelningar 
(t.ex. IT, ekonomi och personal) och de som ägnar sig åt t.ex. försäljning. Att rutiner 
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följs och när man får snabb hjälp nämns som goda exempel. Samarbetet fungerar bättre 
med vissa personer anses det och man kontaktar därför hellre dessa när behov uppstår. 
Viktigt för samarbetet är också andras förståelse för de egna arbetsvillkoren och en 
respekt för att det som önskas ibland inte går att genomföra. 
 
Brister i samarbetet inom avdelningarna exemplifieras med sådant som att inte hjälpa 
varandra när det är påkallat och att lägga skuld för problem på andra. Vidare när man 
inte informeras om saker som sker på grund av uteblivna möten och att man inte håller 
fast vid överenskomna rutiner. Brister i samarbetet mellan avdelningarna inbegriper till 
stor del informationshanteringen. Det handlar ofta om att en part är beroende av en 
annan för information för att t.ex. kunna sammanställa statistik och rapporter eller 
serva kunder. Som en respondent resolut utrycker det: ”Det är jävligt frustrerande när 
man frågar och folk inte återkommer". Andra brister handlar om uteblivna 
informationsmöten mellan representanter från avdelningar, vilket ökar oförståelsen 
mellan olika parters förhållanden. Ytterligare något som nämns är när två avdelningar 
ger externa kunder olika budskap vilket skapar osäkerhet och merarbete. Då de flesta 
är mycket beroende av IT-stöd nämns brister på området som en källa till frustration. 
Lång väntetid på datasupport är en faktor men också att användarkompetensen är något 
låg, delvis p.g.a. brister i fortbildning. 
 
Social samhörighet 
 
Kvaliteten på relationerna med kollegorna liksom sociala aktiviteter är också ett tema. 
Överlag tycks de flesta trivas mycket bra med sina kollegor vilket påverkar arbetet i 
någon mån. Som en respondent säger: "I och med att man har roligt ihop så fungerar 
arbetsuppgifterna, om man behöver hjälp av varandra så är det liksom enklare". Att ha 
roligt minskar stressen menar någon. Den familjära stämningen nämns ofta som ett 
kännemärke för företaget och att man är engagerade i varandra. Men baksidan av detta 
är ibland prat bakom ryggen och ett överdrivet intresse för kollegors privatliv, enligt en 
person. När sociala aktiviteter av typen regelbunden gemensam fika finns, är det 
överlag något som beskrivs positivt. Man kan lägga jobbet åt sidan en stund, prata om 
annat och lära känna varandra. Men också på ett informellt sätt dela med sig av det 
som händer i det egna arbetet. En respondent yttrar sitt missnöje med att man på 
dennes avdelning inte möts socialt vilket resulterar i en känsla av instängdhet. 
 
Närmaste chefen 
 
En konkret fråga som ställdes var hur den närmaste chefen påverkar. Ur svaren kan 
grovt sett två teman urskiljas, kvaliteter respektive brister i chefens agerande. När det 
gäller närmaste chefens kvaliteter nämns sådant som att denne är tillgänglig, 
entusiasmerar till prestationer och är vänlig. Vidare att chefen är flexibel när det gäller 
lösningar på problem, kan hjälpa till att prioritera bland arbetsuppgifter och skapar 
utrymme så att medarbetaren får göra det denne helst vill ägna sig åt. Att medarbetare 
får arbeta relativt självständigt i relation till chefen nämndes ovan och upplevs som 
positivt. Som en respondent uttrycker det: 
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Han delegerar mycket, lämnar ut ansvar … en chef som verkar i det tysta, man vet att han 
finns där och behöver du hjälp så ställer han upp. Men det är inte så att han går in och 
propsar på. Han låter oss styra det som vi vill … det funkar jättebra. 

 
Att chefen förmår lösa konflikter på ett resolut sätt är uppskattat liksom när man får 
feedback på prestationer. Oftast ges positiv feedback av cheferna tycks det och när mer 
korrigerande feedback levereras är det bra om det sker i en resonerande stil. Då 
upplever medarbetaren att man lär sig något av processen. Men feedback är också ett 
tveeggat svärd och det är inte alltid som den uppskattas, som en person säger: 
 

Vad gäller framför allt positiv feedback, så många gånger kan man få för mycket beröm 
för sådant som man själv inte tycker är svårt. Då är det inte så mycket värt. Sen är det 
andra saker som man lagt en massa tid på som inte någon förstår hur krävande det var. 
Hellre beröm för sådant man själv tycker var svårt. 

 
När det gäller närmaste chefens brister handlar det till stor del om uteblivna beteenden, 
sådana som medarbetaren hade förväntat sig men som inte inträffade eller där chefens 
agerande kommer för sent. Det berör bl.a. hur konflikter har hanterats, där t.ex. ett 
tidigare handlande från chefen hade kunnat minska det obehag som uppstår när 
konflikter får fortgå för länge. Medarbetare som påkallat chefens stöd i relation till 
tredje part men inte får det, trots en svår situation under många år, är ytterligare ett 
exempel. Flera respondenter menar också att chefen inte styr på ett tillräckligt tydligt 
sätt. Det kan beröra sådant som prioriteringar vid arbetstoppar eller vilka gemensamma 
policys man ska ha när beslut ska tas av medarbetaren. Men chefens brister kan också 
beröra närvaron av beteende men på fel sätt. En sak som nämns är när medarbetare 
uppmuntras att komma med kritik men chefen inte förmår att ta emot det på ett sakligt 
sätt, utan tar det personligt och reagerar negativt.  
 
Brister i chefens uppföljning av medarbetarens prestationer nämns ofta som ett 
bekymmer. Feedback av korrigerande natur som ges kollektivt istället för individuellt 
uppskattas inte. Återkoppling som ges alltför sällan nämns liksom när det saknas 
tydliga eller existerar felaktiga mål att arbeta mot. Någon förklarar en del av bristerna i 
feedbacken med chefens överbelastning: 
 

Beror på att han inte har en chans att hålla sig uppdaterad. Mitt ansvar är att hålla honom 
informerad, men burken är redan full så det funkar inte bra. 

 
Många uttrycker en klar önskan om mer återkoppling och att chefen har en rimlig koll 
på vad medarbetaren ägnar sig åt: 
 

Så funkar väl nästan alla människor, att man vill ha någon slags feedback på det man har 
gjort, så man vet att man är på rätt väg och känner sig mer behövd. Jag mår bättre av att få 
feedback ... jag saknar det väldigt mycket. 

 
Övrig ledning 
 
Hur den övriga ledningen påverkar efterfrågades. Det handlar om chefer högre än den 
närmaste. Här kan framförallt tre underteman urskiljas. Det första handlar om att övrig 
ledning inklusive VD inte på ett direkt sätt påverkar medarbetarens beteende. 
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Respondenterna menar sig ha lite kontakt med dem och att de finns geografiskt långt 
borta. Det andra temat inbegriper positiva aspekter. Det är sådant som att man får en 
del feedback, att avdelningschefen är entusiasmerande och anordnar sociala aktiviteter. 
Ytterligare sådant som upplevs positivt är en VD som delger tydliga visioner och mål 
samt tar sig tid att småprata med personalen på ett sätt som förmedlar respekt.  
 
Det tredje temat handlar om negativa aspekter hos den övriga ledningen. Här nämns 
sådant som att gå förbi en chef på lägre nivå för att tillrättavisa underlydande eller 
fördela uppgifter. En uppfattning är brister i efterlevnaden av vissa grundvärderingar 
som respekt. Tidsbrist gör att man inte hinner leda och det påverkar också andra: "Tror 
att det kommer uppifrån. Har vi ett beteende i ledningsgruppen så får vi samma 
beteende i organisationen". Att inte följa överenskomna rutiner tas också upp liksom 
utebliven men av medarbetare önskad omsorg om sin arbetssituation.  
 
Stress och för mycket att göra 
 
Stress och att ha för mycket att göra är ett vanligt förekommande tema. En vanlig 
orsak som flera nämner är underbemanning på den egna avdelningen och att företaget 
som helhet är snålt bemannat, vilket en medarbetare uttrycker: 
 

Det är ju någonting man känner med det här företaget att det inte är så lätt att få fram 
resurser. Har alltid varit som att svära i kyrkan att säga att man behöver mer 
personalresurser. 

 
Att inte hinna med har ibland med ett utökat ansvarsområde att göra eller att man 
täcker upp för frånvarande kollegor. Arbetsbelastningen nämns som en källa till 
vantrivsel och att man inte hinner avsluta ett projekt innan nästa startas upp blir ett 
stressmoment. Men detta med högt tempo är inte entydigt något negativt vilket för en 
respondent innebär att: 
 

Jag vill ha mycket att göra, en någorlunda stressnivå för annars tycker jag det är tråkigt. 
Men samtidigt vill jag klara av det jag borde för att slippa ha dåligt samvete och kunna åka 
hem i tid. 

 
En stor andel nämner sin vetskap om att kollegor på samma och andra avdelningar är 
stressade och har mycket att göra. Något som påverkar stämningen liksom samarbetet 
negativt då saker inte blir utförda i tid eller överhuvudtaget, vilket skapar frustration. 
Någon noterar också att stressade kollegor uppvisar en sämre bedömningsförmåga. 
 
Geografisk och fysisk placering 
 
Var man sitter rent fysiskt och geografiskt påverkar också arbetsförhållandena. Någon 
nämner det positiva i att arbeta på ett litet kontor och jämför med en tidigare 
anställning där man satt 70 personer tillsammans. Att ha ett eget rum lyfts också fram 
som något positivt, särskilt när man behöver kunna jobba koncentrerat och ostört. En 
annan lyfter fram dålig luft i kontoret vilket skapar trötthet och huvudvärk. Att 
personer man samarbetar intensivt med är spridda geografiskt nämns som något som 
försvårar. En respondent som finns på ett lokalkontor säger: 
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Jag trivs bra här men det negativa är att det kan ta lite längre tid, ju närmare ledningen man 
är desto snabbare kan man få svar. Likadant om man får problem med datorn så kan man 
gå direkt fysiskt till supporten och berätta. Här kanske man inte får tag på dem på en hel 
dag … det är frustrerande. 

 
Omvänt uttrycker någon att man får ta sig an arbete som egentligen hör hemma hos 
kollegor p.g.a. att man sitter i det första rummet som en hjälpsökande passerar. 
 
Fusionen och framtiden 
 
Medarbetarna har sedan ett knappt år känt till att företaget ska fusionera med en 
hittillsvarande konkurrent. Fusionen är något som återkommer hos nästan samtliga 
respondenter som ett tema. En stor undran inför vad som kommer att hända är 
gemensamt för alla. Reaktionerna skiljer sig däremot åt. En betydande del är oroade 
och känner sig osäkra över sin framtid vilket påverkar dem och organisationen högst 
konkret. Som en intervjuad uttrycker det: 
 

Hela bolaget är ju vilande känns det som och det får man acceptera för det blir inga större 
förändringar innan det är klart med fusionen. Men sen, jag kan känna att jag inte tror det 
kommer att finnas några tjänster sen heller så man ser ju sig om efter annat. 

 
Andra är inte oroade utan ser positivt på sina egna möjligheter till arbete i det 
sammanslagna företaget. Man hänvisar bl.a. till sin kompetens och erfarenhet. Vidare 
att det sammanslagna företaget kommer att bli en ledande aktör med stor stabilitet 
vilket är attraktivt. Några tar det med jämnmod och menar att om man inte får fortsatt 
anställning så tror man sig kunna hitta annat arbete. Många projekt och initiativ hålls 
tillbaka eller startas inte p.g.a. fusionen. Men en motsatt strategi rapporteras också: 
"Nu försöker alla ordna till sin bit, vet inte om man putsar på fasaden för att visa för 
det andra företaget vilken bra business man håller på med". Exempel lyfts fram där 
projekt startas upp och ska avslutas i hög takt, enligt en respondent för att det: "Gäller 
att ha något att presentera och slåss för våra tjänster och våra lösningar" i 
förhandlingarna inför fusionen. 
 
Lön och belöningar 
 
Vad gäller lönenivån är vissa nöjda och andra inte. Några menar att lönen är viktig 
men att annat spelar in som att få utvecklas och trivas på jobbet. I dagsläget faller 
bonus ut om företaget som helhet lyckas. Några efterlyser bonus också på individnivå 
utifrån personliga prestationer. Andra belöningar som efterfrågas är av mindre slag 
som ett tecken på uppskattning när man gjort något extra, som t.ex. att jobba över på 
obekväm arbetstid. Där sådana belöningar finns uppskattas de.  
 
 

DISKUSSION 
 
 
I detta avslutande kapitel ska resultaten av undersökningen diskuteras i relation till 
framförallt den socialkognitiva teorin. Men också delar av den teori om 
organisationskultur som redovisades kommer att refereras till. Avslutningsvis i kapitlet 
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diskuteras en del styrkor och svagheter kring den metod som undersökningen använt 
sig av. 
 
Till att börja med påminns läsaren om undersökningens utgångspunkt i individer och 
inte grupper eller hela organisationen. Det innebär t.ex. i relation till grundvärderingar 
att dessa endast kan omfattas av enskilda individer. Att tala om en värderingskultur i 
meningen något som omfattar t.ex. en avdelning eller hela företaget är inte fruktbart. 
Man bör i så fall tala om att en viss andel individer håller sig med t.ex. en 
grundvärdering. Detta klargörande bör fylla funktionen att hindra impulsen att 
generalisera de resultat som nu kommer att diskuteras från individen till organisationen 
som helhet. 
 
Innan en detaljerad diskussion av resultatet redovisas ska något sägas om i vilken 
omfattning studiens tre frågställningar har kunnat besvaras i resultatdelen. Generellt är 
det så att ett vetenskapligt studium av sambandet mellan värderingar och beteenden är 
komplicerat. Det visas inte minst av det fåtal empiriska undersökningar som studerat 
kopplingen mellan t.ex. kultur och prestationer. I likhet med Alvesson (2002) kan det 
vidare konstateras att det är svårt att skilja mellan värderingar och beteende.  
 
Den första frågeställningen handlade om grundvärderingarnas påverkan på beteendet 
och kan i någon grad anses besvarad i resultatdelen. Låg kunskap om vilka 
grundvärderingarna är paras med associationen av grundvärderingarna med de 
personliga värderingarna. Sammantaget skapar det en osäkerhet om huruvida det är 
just grundvärderingarna som finns i bakhuvudet hos respondenterna. Om det finns en 
tydlig påverkan från värderingar på beteende är också något oklart. 
 
Den andra frågställningen berörde nödvändiga förändringar så att grundvärderingarna 
kan fungera bättre som stöd och påverkan på beteendet. Frågeställningen kan i hög 
grad anses besvarad. Respondenterna är till stor del överens om att grundvärderingarna 
i mycket högre grad måste aktualiseras regelbundet. Det bör ske i anslutning till 
vardagsbeteenden på arbetet. 
 
Den tredje frågeställningen handlade om vad i den externa omgivningen samt vilka 
kognitiva och personfaktorer som påverkar beteendet. Frågeställningen kan i relativt 
hög grad anses besvarad. Ett antal aspekter av arbetsvardagen påverkar medarbetarna, 
t.ex. sådant som arbetets innehåll, samarbetet med kollegor och chefer för att nämna 
några saker. Här kan dock frågetecken resas för om samtliga faktorer påverkar 
beteendet. Vad gäller t.ex. den sociala samvaron så tycks den påverka trivseln men inte 
lika säkert påverkas arbetsbeteendet. 
 
Kunskap om grundvärderingarna 
 
Vad kan sägas om respondenternas bristande förmåga att räkna upp 
grundvärderingarna? Dels att en viss skillnad råder individer emellan. Någon kunde 
räkna upp fyra grundvärderingar och många kunde bara namnge en. Dels att utifrån 
socialkognitiva antaganden så har själva inlärningen av grundvärderingarna inte 
uppfattats som funktionell. Detta i meningen att individen inte har upplevt någon vinst 
med att lära sig värderingarna utantill. En vinst kunde ha varit erkännande, dvs. en 
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positiv förstärkning, för en god hågkomst vid senare tillfällen när värderingarna kom 
på tal igen. En annan vinst med inlärningen kunde ha varit att undvika pinsamheten, 
dvs. negativ förstärkning, med att vara den enda som inte kunde räkna upp 
värderingarna. Men eftersom repetitionen av värderingarna har varit sparsmakad sedan 
införandet i början av 2005 så har den typen av lärandetillfällen uteblivit. Det bör dock 
tilläggas att sättet att efterfråga kunskapen på, där individen ska plocka fram 
grundvärderingarna ur minnet utan stöd är avancerat. Betydligt bättre hade det gått om 
respondenterna ombetts att från en lista med totalt ett 20-tal värderingar identifiera de 
fem grundvärderingarna. 
 
Grundvärderingar och personliga värderingar 
 
Hur kan man förstå att flera respondenter uppger att de personliga värderingarna 
sammanfaller med grundvärderingarna? Särskilt mot bakgrund av att man inte kunde 
återge särskilt många. Här kan anknytas till Kelman (1958) som bekräftar den 
möjligheten genom internalisering. Exakt vilka grundvärderingar som respondenterna 
anser sammanhöra med de egna efterfrågades inte. Men kanske får man en ledtråd 
utifrån att respekt var den värdering som angavs ojämförligt flest gånger. Sannolikt är 
det så att grundvärderingarna i olika grad uppfattas som naturliga och självklara. 
Respekt är att betrakta som en näst intill universell värdering. Men frågan är om 
detsamma kan sägas om t.ex. framsynthet? De personliga värderingarna som t.ex. 
respekt är primärt socialiserade, inlärda sedan barnsben som en respondent anger.  
 
De primärt socialiserade värderingarna är förstärkta av erfarenheter sedan länge. Den 
sekundära socialiseringen träder in i och med anställningen vid företaget. Då uppstår 
ett möte mellan de personliga värderingarna och företagets. Man kan tänka sig att 
dessa strider mot varandra i något avseende. En respondent menade att om så hade 
varit hade denne öppet ifrågasatt grundvärderingarna vid den första kontakten med 
dessa. Ur detta kan man anta att primärt socialiserade värderingar kommer att betyda 
mer är företagets vid en konflikt. De personliga värderingarna har genom sin gedigna 
inlärningshistoria kommit att påverka individen förstärkande. Konsekvenserna har 
delvis kommit från omgivningen. Att bete sig enligt värderingarna har inneburit beröm 
från t.ex. föräldrar och andra viktiga personer. Omvänt har misslyckanden inneburit en 
positiv försvagning, genom t.ex. en reprimand. Genom åren lär man sig också med 
hjälp av självreglerande mekanismer att utvärdera sitt eget beteende utifrån den 
värderingsstandard man har. Konsekvenserna kommer inifrån individen själv och beror 
på hur man genom beteendet lyckas möta sina egna krav. Positiva tankar och känslor 
av välbehag infinner sig om man lever upp till sina värderingar och det omvända om 
man inte lyckas. Men värderingar har också ett värde i sig. Det beror på att värderingar 
är så intimt kopplade till moral som är så fundamentalt mänskligt. Att hålla sig med 
moraliska regler med vilka värderingar är besläktade, är i sig positivt och tecken på 
mänsklig mognad. Att reflektera över sin moral och sina värderingar (förutsatt att man 
är någorlunda nöjd med dem) blir i sig något positivt förstärkande.  
 
Det är mycket bra att företaget har grundvärderingar menar många. Den hållningen 
uppkommer genom kognitiva processer vilka innebär att man associerar sina 
personliga värderingar med vissa av grundvärderingarna. Att tänka på företagets 
värderingar blir då synonymt med att tänka på de personliga värderingarna vilket 
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sammanknippas med något positivt. För att hårdra det något: Individen strävar alltså 
efter att anpassa företagets värderingar till sina egna och inte efter att anpassa sina 
värderingar till företagets. Eller som en respondent konstaterar, att det är svårt att 
arbeta på ett företag där det inte stämmer med dennes sätt att värdera. Att andra kan ha 
mer nytta av grundvärderingarna blir också begripligt utifrån ovanstående. Man har ju 
sina personliga värderingar vilka vägleder en, men andra kanske har mer nytta av 
grundvärderingarna som stöd för sitt handlande. Man bör inte heller utesluta 
funktionen av grundvärderingarnas existens i sig. Att arbeta på ett företag som vägleds 
av högre värden som respekt upplevs sannolikt stärkande för medarbetarens 
självaktning. Detta att jämföra med om företaget enbart styrdes av värderingar av mer 
skralt slag, exempelvis att maximera vinsten.  
 
Uppföljning av grundvärderingarna 
 
Vad innebär det ur den enskildes perspektiv att grundvärderingarna inte på ett tydligt 
sätt har följts upp? Grundvärderingarna hör hemma i den externa omgivningen, liksom 
många andra faktorer som har potential att utöva påverkan på individen genom den 
sekundära socialiseringen. De medarbetare som förväntat sig en uppföljning kommer 
att uppleva en besvikelse, en form av positiv försvagning. Beteendet att tänka på och 
engagera sig i grundvärderingarnas praktiska tillämpning kommer därför att minska. 
Något som delvis avspeglades i reaktionen hos en av respondenterna om att det inte 
räckte att ”komma men en bunt papper” och tro att man skulle följa upp det hela på 
egen hand.  
 
Efterlevnad av grundvärderingarna 
 
Hur påverkar grundvärderingarna beteendet är en av frågeställningarna. Denna fråga 
förutsätter dels att värderingar och beteende kan särskiljas, dels att det finns en riktning 
i påverkan från värdering till beteende. Resultatet speglar möjligen en annorlunda 
hållning hos respondenterna. Man talar i något fall om att värderingar påverkar ens 
beteende. Men betydligt oftare knyts grundvärderingarna till beteendet genom 
vardagsexempel på ett sätt som gör att man kan fundera på om det är rimligt att anta 
ovanstående förutsättningar. Banduras reciproka modell blir då mer fruktbar för att 
förstå interaktionen mellan värderingar och beteende. Av modellen antas beteende, 
tankemässiga processer och grundvärderingar stå i ömsesidig påverkan på varandra. 
Det innebär att grundvärderingarna lika gärna kan påverkas av beteendet som att 
beteendet påverkas av grundvärderingarna. Vidare innebär det att tankar om 
grundvärderingarna påverkar grundvärderingarnas innehåll. Något som bekräftas av att 
åsiktsskillnader finns mellan medarbetare om vad en värdering innebär exemplifierat 
som beteende.  
 
En annan fråga är huruvida man på ett strikt sätt kan skilja mellan värderingar å ena 
sidan och beteende å andra sidan. Kanske är dessa aspekter intimt sammanlänkade för 
medarbetaren i vardagen delvis för att som en medarbetare konstaterar man inte tänker 
på värderingarna särskilt mycket. Eller som Alvesson (2002) skriver om 
organisationskulturen i relation till beteende att: ”It is an aspect on behaviour rather 
than a force that causes behaviour” (s. 57). 
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Ökad effektivitet hos grundvärderingarna  
 
Med det ovan nämnda kan man ändå anta någon form av interagerande påverkan 
mellan grundvärderingar, beteende och tänkande. Även om det är oklart exakt i vilken 
riktning som påverkan går och hur pass väl medarbetarna skiljer mellan t.ex. 
värderingar och beteende. Man bör också minnas att medarbetarna ofta associerar 
företagets värderingar med sina personliga. Möjligen är det här tal om de bruksteorier 
som Argyris och Schön (1978) beskriver. De personliga värderingarna är i så fall det 
slags bruksteori som egentligen styr medarbetarnas beteende. En av frågeställningarna 
är vad som behöver ske för att grundvärderingarna ska påverka och stödja beteendet i 
högre grad. Detta handlar om medarbetarnas syn på hur företaget ska kunna idka en 
mer effektiv sekundär socialisering. Resultaten visar att grundvärderingarna behöver 
repeteras och aktualiseras med regelbundenhet. I relation till operant inlärning handlar 
det om att oftare komma i kontakt med konsekvenser av förstärkande slag. Detta ökar 
sannolikheten för inlärning av grundvärderingarna i sig. Respondenterna trycker på 
vikten av att beröra konkreta beteenden och problem. En effekt av repetition är att 
också länken mellan grundvärderingarna och exempelbeteenden skulle förstärkas. Här 
kan det nämnas att det är av vikt hur man genomför de av respondenterna efterfrågade 
repetitionerna. Att i hög grad använda positiv förstärkning som t.ex. erkännande och 
beröm av rätt beteende är centralt. Men också sammanhanget i vilket repetitionerna 
sker är viktigt för att få en god effekt. Det har bl.a. med val av tidpunkt, plats och 
liknande att göra. Att t.ex. aktualisera grundvärderingarna 10 minuter på ett i övrigt 
fullmatat sammanträde en fredag eftermiddag är sannolikt inte så klokt. 
 
Att ledarskapet har en viktig roll att fylla när det gäller att aktualisera kopplingen 
mellan grundvärderingar och beteende framkommer också. Något som går helt i linje 
med den teoretiska modellen för inlärning. Ledarskapets betydelse diskuteras nedan. 
Också andra faktorer som kom fram i resultatet diskuteras vilka har påverkan på 
beteendet i någon utsträckning.  
 
Arbetsuppgifter, självständighet, samarbete och social samvaro 
 
Vad gäller arbetsuppgifterna så anges att olika aspekter påverkar bl.a. trivseln med 
arbetet. Närmare betraktat utifrån den teoretiska modellen är det sådant som att prata 
med kunder (beteende i samspel med olika kunder vilka ingår i den externa 
omgivningen). Samspelet med kunden rör sig kring ett område som föredras av 
medarbetaren (kognitiv faktor). Effekten av ovanstående för medarbetaren är en 
upplevd tillfredsställelse (dvs. positiv förstärkning i form av känslor och tankar av gott 
slag) som för med sig en fortsatt önskan att arbeta. På detta sätt kan man förstå alla 
utsagor av typen, det är kul att jobba. Arbetet i sig innehåller en mängd olika 
beteenden som förstärks positivt. Förstärkningen kan vara av inre eller yttre slag. Att 
hjälpa andra innebär oftast respons i form av tacksamhet, en yttre förstärkning.  
 
När det gäller inre förstärkning kan det anslutas till temat som handlar om det goda i 
ett självständigt arbete. Det knyter delvis an till principen om självreglering. 
Medarbetare ställer upp egna mål för t.ex. vad som behöver åstadkommas under en 
arbetsdag. Lyckas man utan yttre inblandning från t.ex. chefen att lösa sina uppgifter 
och når sina egna mål så är det positivt förstärkande. Att inte kunna följa sin uppgjorda 



 37 

planering upplevs som frustrerande är sannolikt av det skälet att man hindras att nå 
egna mål.  
 
Omvänt finns det arbetsuppgifter man ogillar. Det kan förstås så att t.ex. 
kundtjänsthantering av organisatoriska skäl läggs på en medarbetare (externa 
omgivningen). Samtal med många av dessa kunder (beteende) som klagar (positiv 
försvagning) får konsekvensen att man inte vill ägna sig åt detta. Anta att önskan om 
förändring av arbetssituationen blir obesvarad. Då kommer medarbetaren nyttja sin 
förmåga att föreställa sig framtida händelser. Inre bilder skapas om arbetet där få 
fördelar (positiva förstärkare) och många nackdelar (positiv försvagning) finns. 
Reaktionen blir i vissa fall högst konkret som exempelvis att söka sig till en annan 
arbetsplats.  
 
Samarbetet mellan medarbetarna för att lösa dagliga uppgifter är omfattande. Många 
av de beteenden som företaget angav i grundvärderingsboken som exempel på 
grundvärderingar kommer till uttryck i samarbetet med andra. T.ex. under 
grundvärderingen samarbete angavs beteendet att ”ställa upp för varandra” och ”dela 
med sig av erfarenheter till kollegor”. Under grundvärderingen respekt angavs 
beteenden som att ”svara på en fråga inom utlovad tid”. Under grundvärderingen 
framsynthet angavs beteendet att "planera sitt dagliga arbete så att man inte hamnar 
’klockan fem i tolv’”. På samma sätt som ovan kan brister i respektive fungerande 
samarbete förklaras utifrån den teoretiska modellen. Exempelvis att någon äldre och 
erfaren kollega (personfaktor) ger råd (beteende) till en kollega (externa omgivningen). 
Det innebär att man genom att respondera på önskan om hjälp hos den andre skapar en 
positiv förstärkning vilket ökar sannolikheten att frågan om stöd kommer igen. För den 
som ger hjälpen kommer den tacksamhet som man får tillbaka bli en positiv 
förstärkning och öka sannolikheten att man vill hjälpa nästa tillfälle. En annan och 
möjligen inte lika uppenbar effekt för medarbetarna är att man där och då har efterlevt 
grundvärderingen samarbete. En aktualisering av grundvärderingarna skulle skapa 
möjlighet att lyfta fram goda exempel på beteenden och därmed synliggöra 
efterlevnaden av en t.ex. samarbete. Det får effekten med sig att de inblandade 
ytterligare får en positiv förstärkning på sitt beteende att be om och ge hjälp. Omvänt 
kan brister i samarbetet förstås genom den teoretiska modellen. Exempelvis om man 
ber om snabb information (beteende) från en kollega (externa omgivningen). Kollegan 
dröjer eller återkommer inte alls med svaret som man hade hoppats (utsläckning), 
vilket skapar frustration i form av negativa tankar och känslor (kognitiva faktorn). 
Effekten blir en minskad sannolikhet att be om information igen. Den sannolikt för 
kollegorna inte lika uppenbara följden är att efterlevnaden av grundvärderingen respekt 
fallerar.  
 
Att ha en fungerande social gemenskap, kunna skratta och fika tillsammans uppfattas 
som positivt. Det kan förstås på ett liknande sätt som ovan. Att fika och småprata 
(beteende) med kollegorna (externa omgivningen) gör att medarbetaren upplever sig 
bekräftad (positiv förstärkning). Konsekvensen blir att man gärna idkar social samvaro 
igen. Till detta kan också läggas andra positiva psykologiska effekter av regelbundna 
pauser för återhämtning och vila från ansträngande arbetsuppgifter. Vad gäller den 
sociala gemenskapens positiva effekter på samarbetet så handlar det om att kollegorna 
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associeras med något positivt (skratt och avkoppling) vilket ökar sannolikheten för att 
man söker sig till dem i en arbetsrelaterad fråga. 
 
Ledarskapet 
 
Chefs- och ledarskapet är ett tema som starkt engagerar respondenterna. Man kan 
betrakta interaktionen mellan medarbetare och chef som en samarbetsrelation likt den 
ovan redovisade. Men det är förstås inte hela bilden. Utifrån den teoretiska modellen 
kommer extra mycket uppmärksamhet att riktas mot chefen i sin roll som makthavare 
när det gäller inlärning hos medarbetaren. De gäller inlärning av praktiska färdigheter 
men också sådant som att lära in nya värderingar. Här finns också som nämnts visst 
stöd i tidigare studier vad gäller likheter hos chefen och medarbetaren i 
värderingsuppfattning (Weiss 1977; 1978). Chefen förfogar också över en arsenal av 
attraktiva attribut som t.ex. löneförhöjning, beviljande av ledighet och 
kompetenshöjande insatser samt befordran (positiva förstärkare). Dessutom har chefen 
en motsatt möjlighet gentemot medarbetaren genom sådant som t.ex. utebliven 
löneförhöjning och tilldelning av oattraktiva arbetsuppgifter (positiv försvagning). 
 
Ett chefsbeteende som uppskattas är t.ex. flexibilitet när det gäller lösningar på 
problem. Att så är fallet kan förstås utifrån medarbetarens självreglerande förmåga. 
Medarbetaren har då en egen uppfattning om hur ett visst problem ska lösas och har 
satt upp mål för detta (kognitiva faktorn). När chefen (externa omgivningen) tillfrågas 
(beteende) om sin syn på frågan och samtidigt är lyhörd för medarbetarens synpunkter 
(positiv förstärkning) blir konsekvensen att medarbetaren också framgent söker 
chefens konsultation. Feedback på sina prestationer är överhuvudtaget något som 
medarbetarna vill ha mer av. Man bör betänka att det faktum att någon 
uppmärksammar en prestation hos en annan är en form av bekräftelse. Bekräftelse 
genom uppmärksammande brukar räknas till en av de generella positiva förstärkare 
som har en god effekt på de flesta människor. Här kan en förklaring finnas till den 
familjära stämning som många menar finns i företaget. Alltså en hög frekvens av 
uppmärksammande beteenden som t.ex. att hälsa på varandra, fråga hur man mår och 
hur helgen har varit, etc.  
 
Vad gäller specifika chefsbeteenden så rapporteras ändå viss feedback vara oönskad, 
nämligen sådan där medarbetaren inte uppfattar prestationen som särskilt avancerad. 
Förklaringen till detta är ånyo den självreglerande förmågan. Medarbetaren har satt 
upp höga mål och ansträngt sig för att nå dessa för en viss uppgift. När så chefen 
berömmer en helt annan prestation kommer medarbetaren att jämföra (kognitiva 
faktorn) de två prestationerna och uppleva chefens beröm som en besvikelse (positiv 
försvagning). Detta är ett exempel på bristande chefsbeteende. Generellt får uteblivet 
eller försenat agerande från chefen negativa konsekvenser. Medarbetarna har 
förväntningar (kognitiva faktorn) på att chefen ska agera som finns inbäddade i rollen. 
Det gäller t.ex. sådant som att reda ut konflikter, reagera när människor talar illa om 
varandra eller följa upp resultat från de årliga medarbetarunderökningarna med 
konkreta förändringar. När sådant beteende från chefen brister (externa omgivningen) 
leder det till besvikelse och frustration (kognitiva faktorn) hos medarbetarna (positiv 
försvagning). Om ett sådant beteende upprepas kan följden bli att medarbetarens 
villighet minskar att söka råd och kunskap hos chefen. Dessutom försvagas chefens 
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roll som viktigt objekt vid observationsinlärning. Att cheferna fungerar som 
inlärningsmodeller för medarbetarna finns det stöd för i resultatet, i konstaterandet att 
beteenden i ledningsgruppen sprider sig till organisationen i övrigt. 
 
Stress, placering, fusion och lön 
 
Stress p.g.a. för mycket att göra har delvis med själreglerande aspekter att göra. En 
medarbetare som har egna krav på sig själv för vilka mål som ska nås (kognitiva 
faktorn) åläggs nya arbetsuppgifter (externa omgivningen). Detta gör att den tid och 
intensitet som medarbetaren lägger på arbetet (beteende) leder till att målen inte nås 
vilket leder till en besvikelse (positiv försvagning). Lösningen är att anslå mer tid till 
arbetet vilket riskerar att skapa andra negativa effekter i form av minskad fritid 
(utsläckning). Denna balans uttrycks väl av respondenten som å ena sidan vill göra sitt 
jobb på ett bra sätt för att slippa det dåliga samvetet och å andra sidan vill ha tillgång 
till fritiden.  
 
Var man arbetar och hur man sitter i relation till centrala funktioner i företaget spelar 
också in. Att sitta i kontorslandskap (externa omgivningen) och arbeta med 
problemlösning (beteende) minskar för vissa koncentrationsförmågan (kognitiva 
faktorn) så att man arbetar sämre (positiv försvagning). Att arbeta på huvudkontoret 
med fysisk närhet till stödfunktioner (externa omgivningen) gör att om man t.ex. får 
bekymmer med sin dator kan söka direktkontakt (beteende) med IT-supporten som då 
ger hjälp (positiv förstärkning). Detta fast de rutiner som finns för ärendehantering 
stipulerar att alla ska hjälpas i tur och ordning. Att frångå rutiner genom att hjälpa, som 
någon respondent menade, de som skriker högst kan i sin tur får negativa 
följdverkningar. T.ex. kommer de som sitter längre från centrum att få vänta längre 
vilket skapar en frustration (positiv försvagning). Att inte återkomma i tid minskar 
efterlevnaden av respekt som grundvärdering. Dessutom kommer den som hjälper 
andra utanför gällande rutiner att bli störd i sin arbetsplanering vilket kan upplevas 
frustrerande (positiv försvagning) vilket nämndes ovan. Å andra sidan, att hjälpa de 
som står på tröskeln leder till en tydlig och direkt tacksamhet (positiv förstärkning). 
Och som vi minns att ställa upp för andra är en del i stärkandet av grundvärderingen 
samarbete.  
 
Exemplet visar hur medarbetare ofta befinner sig i situationer där ett beteende kan ha 
flera effekter för den enskilde såväl som kollegorna. Det visar också hur samma 
beteende kan stärka efterlevnaden av en grundvärdering och samtidigt minska 
efterlevnaden av en annan. En annan aspekt är att olika beteenden vilka exemplifierar 
olika grundvärderingar kan motsäga varandra. Exempel från grundvärderingsboken 
som att ”noga värdera och analysera konsekvenserna av våra handlingar” 
(framsynthet) står i motsats till att ”anta utmaningar och ta kalkylerade risker trots 
oviss utgång” (mod). 
Fusionen upplevs av många som en osäkerhet. Här spelar förmågan in att reagera på 
framtida händelser i nutid. Att tänka på fusionen och eventuella negativa konsekvenser 
för den enskilde (kognitiva faktorn) gör att några reagerar med oroskänslor (kognitiva 
faktorn). Detta är ett exempel på ömsesidig påverkan av två aspekter (tankar och 
känslor) inom en och samma faktor av den teoretiska modellen. Andras tankeinnehåll 
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är mer positivt laddat, man tror sig kunna få arbete i det nya företaget eller någon 
annanstans. Och följaktligen är också känslorna knutna till dessa tankar mer godartade. 
 
Slutligen ska något nämnas om lön och andra belöningar. Några menar att lönen är en 
faktor men att annat spelar in för trivsel. Utifrån den teoretiska modellen kommer lön 
och bonus att spela en mindre roll i påverkan på trivsel och prestationer än många 
andra faktorer. Orsaken har till stor del med frekvens att göra. Lön och bonus som 
påverkan är som kraftigast ett litet fåtal gånger varje år, vid utbetalningar, 
förhandlingar och jämförande samtal kollegor emellan. Men de faktorer som 
diskuterats ovan, t.ex. chefens beteende, samarbetet och den sociala gemenskapen med 
kollegorna och arbetsuppgifterna har en oerhört mycket mer frekvent påverkan på 
trivsel och beteende.  
 
Studiens styrkor och svagheter 
 
Här ska ett antal aspekter av undersökningen diskuteras som har att göra med 
tillförlitligheten i de resultat som redovisats. Till att börja med något om 
generaliserbarheten som också brukar benämnas extern validitet. Det handlar om 
huruvida resultaten är giltiga i ett vidare sammanhang. Frågan om resultatet från 
urvalsgruppen kan generaliseras till hela företaget är komplicerad. Traditionellt sett 
menas att intervjudata av kvalitativt slag inte alls kan generaliseras till hela 
populationen. Värdet med fallstudien och kvalitativa data är snarare att tillhandahålla 
viktiga fakta som bildar uppslag till områden att arbeta vidare med. Urvalet av 
undersökningsgrupp är av en god kvalitet sett till maximering av olika faktorer som 
t.ex. kön, ålder, anställningstid och geografisk spridning. Denna sammansättning talar 
ändå för möjligheten till en viss generalisering till företaget som helhet. Styrkor är 
också att samtliga tillfrågade respondenter ställde upp på att intervjuas och att avsevärd 
tid kunde avsättas för var och en. Dock finns ingen person från högsta ledningen med 
bland de intervjuade. Givet chefers roll vad gäller påverkan på medarbetarnas beteende 
i stort minskar därför möjligheten att generalisera resultaten. En annan form av 
generalisering kallas analytisk. Den innefattar möjligheten att generalisera från en 
situation till en annan. En stor del av undersökningens resultat förstås utifrån den 
operanta inlärningsteorin som är mycket väl beprövad i en mängd olika sammanhang. 
Detta talar för möjligheten att förutse beteenden i andra sammanhang i företaget än de 
som undersökts. Eftersom uppsatsen finner sin läsare hos uppdragsgivaren har också 
denne en viktig möjlighet att bedöma generaliserbarheten då man befinner sig i den 
miljö som undersökts. 
 
Vidare till reliabiliteten, som kan beskrivas som den säkerhet med vilken man mäter, 
alltså om samma resultat skulle erhållas om undersökningen genomfördes igen. Vad 
gäller intervjuernas genomförande är det en svaghet att inte alla frågor är helt lika från 
intervju till intervju. Vidare finns alltid en fara i att intervjuaren oavsiktligt påverkar 
respondentens svar genom att t.ex. signalera mer eller mindre intresse för olika 
frågeområden. Intresset har här varit olika konsekvenser av beteenden vilket 
föranledde extra stort intresse hos intervjuaren. I transkriberings-, kodnings- liksom 
analysfasen hade det varit att föredra att ha ytterligare en person som kunnat göra 
samma arbete. Då hade en jämförelse mellan dessa bådas bedömningar kunnat 
resultera i en högre reliabilitet. Vidare minskade reliabiliteten då en mindre 
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konventionell metod användes vid transkriberingen. Vid urvalsprocessen kring vilka 
data och hur dessa skulle medtas skedde en bedömning som påverkades av 
intervjuaren. 
 
När det gäller den interna validiteten handlar det om i vilken grad man observerat det 
fenomen man är intresserad av. Intervjufrågornas konstruktion utgick som nämnts från 
en radikalbehavioristisk position. Det verkliga intresseområdet handlade till viss del 
om kognitiva aspekter som tänkande, antaganden, preferenser och liknande. Frågorna 
som de formulerades fångade inte riktigt in dessa aspekter till fullo, vilket minskade 
validiteten. Möjligen påverkade också det faktum att företaget var så djupt inblandat i 
urvalet av respondenterna. Kanske hämmade det deras vilja att avslöja mer känsliga 
detaljer rörande arbetet. Påverkan på beteende har stått i fokus för studien. Att med 
hjälp av enbart intervjun som redskap fånga ett så pass komplext fenomen är minst 
sagt avancerat. Intervjun som metod bygger i detta fall liksom många på att 
respondenter ombeds redogöra för händelser som ligger bortom intervjusituationen 
både tidsligt och rumsligt. Det ökar risken för att svaren i viss grad färgas av sådant 
som minnesförmåga, sinnesstämning och liknande. Det bör därför inte förvåna att mer 
resursstark kartläggning av t.ex. organisationskultur använder sig av triangulering. 
Man nyttjar då flera olika metoder i studiet av ett fenomen och kan på så sätt jämföra 
data mot varandra.  
 
Å andra sidan har den halvstrukturerade intervjun en avsevärd styrka i det att den 
skapar möjlighet till fördjupning i intressanta aspekter och därmed ökad förståelse. 
Ytterligare styrkor är att respondenterna tillåts använda sitt eget språk och 
tvetydigheter i informationen kan klaras ut, till skillnad från t.ex. användning av 
enkäter. Det kan nämnas att ingen explicit fråga ställdes om hur grundvärderingarna 
påverkade det dagliga beteendet. Något som ju varit en av undersökningens centrala 
frågeställningar. Frågan bedömdes bjuda in till alltför tillrättalagda svar. Istället 
efterfrågades bedömningen om hur andra än respondenten efterlevde 
grundvärderingarna. En avgränsning skedde vad gäller externa faktorers påverkan på 
beteendet till att gälla enbart arbetsrelaterade faktorer. Nödvändigt p.g.a. resursskäl 
men icke desto mindre begränsades förståelsen av vad som påverkar under 
arbetsdagen. Helt säkert finns många aspekter av det som sker utanför arbetsmiljön 
som influerar individens göranden mellan klockan åtta och fem. Familjesituation, 
privatekonomi och fritidsintressen för att nämna några saker. 
 
Ytterligare forskning på området är befogat. Företag och organisationer visar fortsatt 
intresse för så kallat mjuka faktorer som ett sätt att påverka och stödja medarbetare. 
Uttryckta värderingar är en sådan faktor, policys och visioner är andra. Att förstå 
samvariationen mellan beteende och prestationer å ena sidan och ovan nämnda faktorer 
å andra sidan är betydelsefullt. Värderingar och liknande tar alltid vägen via tankarna 
och tolkningarna innan de kan påverka beteendet. Ett särskilt intresse bör därför riktas 
mot kognitiva aspekters samspel med beteendet. I vilken riktning påverkan går är ett 
annat viktigt område för vidare studier. Man behöver också studera styrkan i en 
eventuell påverkan mellan t.ex. värderingar och beteende. Kanske kommer 
forskningen fram till att det finns andra faktorer som är betydligt mer potenta när det 
gäller influenser på medarbetarnas beteende. 
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Slutkommentarer 
 
Läsaren påminns om Lasses och Eva-Karins möte i korridoren i det fiktiva exempel 
som inledde uppsatsen. Frågan om varför någon gör det någon gör på t.ex. en 
arbetsplats är minst sagt komplex. Till vardags finns ofta förklaringarna redo, 
blixtsnabbt avfyrade från höften. Särskilt när det handlar om andras beteenden. När det 
gäller systematiskt kunskapande är det svårare. Och ändå, genom denna undersökning 
går det att komma en hel del på spåret. Människor anser värderingar vara viktiga och 
påverkas sannolikt till viss del av dem. Som redovisats är man ingalunda en oskriven 
tavla som anställd. Istället bär man med sig sitt livs samlade erfarenheter vilka formar 
de mönster som utgör basen för det beteende som sker på arbetet. Värderingar, dvs. de 
beteendeideal som lärts in sedan länge, ställs mot sådana som företaget uttrycker. Väl 
på arbetet är det beteende och åter beteende som står i centrum. Och ska så vara. 
Genom prestationer avlönas medarbetarna och företaget skapar sitt mervärde. 
Värderingarna får sin rätta plats när de placeras högst en millimeter från de handlingar 
de är tänkta att stödja. Allt annat förvandlar värderingar till högt flygande 
abstraktioner, intressanta spörsmål, inte mer. Uppföljning och konsekvenser av 
beteenden ska sålunda leva i symbios. Erkänn det goda beteendet och knyt an till 
idealet, benämn sedan grundvärderingen. Så ser receptet för det värdefulla företaget ut. 
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Bakgrund, anställning och trivsel 
 
1. Vad har du för utbildning? 
2. I korthet, vad har du arbetat med tidigare? 
3. Hur länge har du arbetat inom företaget?  
4. I korthet, vad innebär din befattning?  
5. Hur ser en arbetsdag ut?  
6. Hur länge har du arbetat i befattningen? 
7. Vad betyder arbetet för dig just nu i relation till livet i övrigt? 
8. Bor du tillsammans med någon? Har du barn? Hur gamla är de? 
9. Hur trivs du på ditt arbete? Vad trivs du särskilt bra respektive dåligt med? 
 
Påverkan på medarbetarbeteendet 
 
10. Vad påverkar ditt dagliga handlande på jobbet? 
11. Hur påverkar din närmaste chef dig? 
12. Hur påverkar övriga ledningen ditt dagliga handlande och förutsättningar att kunna 

arbeta? 
13. Finns det särskilda beteenden som uppmärksammas av ledningen? 
14. Beskriv hur ni fungerar ihop du och dina närmaste medarbetare? Vad fungerar 

särskilt bra respektive dåligt? 
15. Beskriv förhållandet mellan grupper, sektioner och avdelningar på företaget? 
16. Berätta om företagets sätt att belöna och korrigera de anställda. 
17. Finns det beteenden som man bör undvika inom företaget? 
18. Alla handlingar får konsekvenser. I vilken grad tänker man igenom konsekvenserna 

av handlingar på din arbetsplats? 
19. Hur vet du om du gör rätt eller fel? 
 
Grundvärderingarna 
 
20. Känner du till att företaget har ett antal grundvärderingar? Vet du vilka dessa är? 
21. När och hur fick du reda på att grundvärderingarna finns?  
22. Vilken funktion det är tänkt att grundvärderingarna ska fylla? 
23. Man sände ut en skrift om grundvärderingarna i början av 2005, har du läst den? 
24. Ge exempel på beteenden som exemplifierar grundvärderingarna? 
25. Vad anser du om att företaget har uttalade grundvärderingar i sin organisation? 
26. Vilken grundvärdering anser du vara mest respektive minst värdefull? 
27. Hur väl anser du att andra efterlever grundvärderingarna?  
28. Grundvärderingarna introducerades av företaget för ca två och ett halvt år sen. Har 

de följts upp sedan dess? 
29. Vilka hinder finns för att grundvärderingarna skulle kunna fungera bättre som stöd 

och påverkan på det dagliga handlandet? Vilka förbättringar behöver i så fall ske? 


