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Sammanfattning 

 
Uppsatsens titel: Nya tider, Nya världar, Nya tankar 
 
Seminariedatum: 12 januari 2004 
 
Ämne/Kurs:  FEK 581 Kandidatseminarium 10 poäng 
 
Författare:  Camilla Göransson 
  Henrik Rasin 
 
Handledare:  Gösta Wijk, Ekonomie doktor, VD EFL, Docent 
 
Företag:  Besam AB, Landskrona 
  Frigoscandia AB, Helsingborg 
 
Nyckelord: Incitament, motivation, ”double loop learning”, förändring, 

lärande 
 
Syfte:  Vårt syfte med arbetet är att generera insikt i huruvida incitament 

kan motivera förändring och/eller utveckling av värdegrunder i 
organisationer.  

 
Metod: Undersökningen är främst kvalitativt utförd på två företag, där 

intervjuformen utformats till att vara ostrukturerad och ha låg grad 
av standardisering. Intervjupersonerna har valts utifrån deras 
position i företaget, vilket medfört vilja och mandat till att 
förändra. Vidare har en abduktiv ansats använts i denna 
undersökning. 

 
Slutsatser: Undersökningen har främst genererat nya hypoteser, och då som 

följer: 
 

• Påverkar en organisations historia, med avseende på 
förändringsfrekvens, förmågan att genom incitament stimulera 
skapandet av nya värdegrunder hos den aktuella organisationens 
medlemmar? 

 
• Givet en stark kultur, är det mer effektivt att påverka befintlig 

personal snarare än att rekrytera ny personal som 
förändringsagenter till den nya värdegrunden? 

 
• Givet låg tillgång på arbetskraft, är det mer effektivt att påverka 

befintlig personal snarare än att rekrytera ny personal som 
förändringsagenter till den nya värdegrunden? 

 
 

Vidare har undersökningen påvisat metodproblematik som kan 
uppkomma i undersökningar av denna art. 
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Abstract 

Title:  Nya tider, Nya världar, Nya tankar 
 
Authors:  Camilla Göransson, Henrik Rasin 
   
Advisor:  Gösta Wijk, Ekonomie doktor, VD EFL, Docent 
 
Course: Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish Credits  

(15 ECTS) 
 
Date:  12th of January 2004  
 
Key words: Incentive, motivation, “double loop learning”, change, learning 
 
Purpose:  The purpose of this paper is to generate knowledge or rather 

insight in the processes of how incentives can be used as 
motivators for changing the value grounds in organizations. 

 
Methodology: The investigation is conducted at two separate companies in a 

primarily qualitative manner. The interviews are performed by 
means of as well a low structure and a low degree of 
standardization. The interviewees have been selected due to their 
position in the company, with which comes the ability and will to 
change. Furthermore, the analysis has been performed with an 
abductive approach. 

 
Theoretical perspectives: The theories of this investigation are divided between motivational 

and learning. The motivational theories are those generated by 
scientists such as Maslow, Madsen, Vroom, Locke and Hertzberg. 
Concerning theories on learning we have chosen to make use of 
Argyris & Schöns massive work on “double loop learning”. 

 
Empirical foundations: Besam AB, Landskrona 

Frigoscandia AB, Helsingborg. 
 

Conclusions: The investigation has generated new hypotheses such as: 
 

• Does an organizations history, concerning the frequency of 
change, affect the ability to create new value grounds through 
incentives?   

 
• Given a strong corporate culture, is it more effective to approach 

a desired change of value grounds through the hiring and thus use 
of a change-agent, than trying to affect present staff?  

 
• Given low supply of workforce, is it more effective to approach a 

desired change of value grounds through the hiring and thus use 
of a change-agent, than trying to affect present staff? 
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1 Inledning 
I detta avsnitt redogörs för uppsatsens bakgrund och utgångspunkt. Utifrån detta drar vi sedan 

upp riktlinjer för vår problemformulering och vårt syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Att världen förändras är inget nytt. I princip alla organisationer befinner sig i en värld där de 

är tvungna att anpassa sig och genomgå större och mindre förändringar för att kunna 

konkurrera. Till följd av en hårdnande konkurrens på många marknader har strategin att värva 

nya kunder kommit att bli allt mindre effektiv och lönsam för många företag. Istället har mer 

defensivt inriktade strategier, vilka syftar till att etablera, bevara och utveckla relationer, i allt 

större utsträckning kommit att ersätta den offensiva strategin att värva nya kunder. Detta har i 

sin tur också visat att ett företags förmåga att hantera relationen till de människor som besitter 

den kompetens företaget behöver, kommit att bli allt viktigare ur en strategisk synpunkt.  

 

Att göra rätt saker på rätt sätt är den huvudsakliga poängen med affärs- eller verksamhetsidén. 

De som ska göra de rätta sakerna är om igen organisationens medarbetare. För att vara 

framgångsrika, behöver organisationer dessutom dessa medarbetares åtagande och 

engagemang. Dels är det viktigt att deras åtagande är organisationens mål och dels - och detta 

är särskilt viktigt vad gäller medarbetare som har ett engagemang att arbeta mot 

organisationens mål - ett engagemang att stanna i organisationen och därmed också behålla 

värdefull kunskap inom företaget. Att skapa ett sådant engagemang är inte det lättaste, 

speciellt idag när personalomsättningar allmänt ökar, förändringar i attityd mot arbete och 

lockande arbetsmöjligheter erbjudna hos andra företag.1  

 

Moderna teorier i human resource management handlar om att säkerställa att företagets 

medarbetare har rätt kompetens samt vilja, kraft, motivation och organisatoriska 

förutsättningar att utnyttja denna kompetens. Det är knappast någon överdrift att påstå att man 

i allt fler företag blivit övertygade om medarbetarnas i många fall avgörande betydelse för 

företagets effektivitet och utveckling. Detta är delvis en reflektion av arbetslivets övergång 

från industrisamhälle till service- och kunskapssamhälle. Effektiv human resource 

                                                 
1 Molander et al, Human resources at work, 1996. 
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management har blivit allt viktigare och allt nödvändigare för att upprätthålla och utveckla en 

organisations konkurrenskraft2.  

 

1.1.1 Arbetsmotivation 
Den mest direkta och personliga formen av motivation är det direkta inflytandet på någon 

annans beteende. Om detta inflytande får personen att agera som man vill, kallas detta 

inflytande för ledarskap.3Gellerman ger oss sin definition av motivation; ”Motivation är 

konsten att hjälpa människor att fokusera sina tankar och sin energi på att utföra sitt arbete så 

effektivt som möjligt”4. Bruzelius och Skärvad menar att motiv definieras som det som 

stimulerar eller driver en individ att handla på ett visst sätt5. Motiven är ofta behov eller 

önskemål av olika slag. Motivation är sålunda en drivkraft till handling i en viss riktning och 

en person är motiverad när ett behov eller önskemål påverkar handlandet i en viss riktning. I 

organisatoriska termer kan arbetsmotivationen definieras som viljan att utföra vissa uppgifter 

för att nå vissa incitament6. Detta är varför det är viktigt för företag idag att ha en god 

förståelse för vad det är som motiverar människor, vilka faktorer som influerar graden av 

motivation och vilka åtgärder som kan tas för att öka motivationen och att hålla den på en 

tillfredsställande nivå. 7 

 

För att motivera människor att utföra ett gott arbete krävs ofta belöningar. Lön är den 

naturliga grunden, men medarbetarna måste också ofta lockas och belönas på andra sätt. 

Därför är det viktigt att skilja på ersättning och belöning. Ersättning utgår från medarbetarens 

arbetsinsats, d.v.s hur mycket denne faktiskt har arbetat. Vanligen har företag ett stort antal 

olika kriterier för hur arbete ska belönas, men immateriella belöningar som befordran, 

utvidgade arbetsuppgifter, större självständighet, utbildning och ansvar, kan fungera som en 

starkare motivator. Belöningen utgår i första hand för att den anställde ska få en morot, eller 

ett incitament att arbeta mer effektivt.  

 

                                                 
2 Bruzelius & Skärvad, Integrerad Organisationslära, 1995. 
3 Rohlin et al, Ledarskap och lärande, 2003. 
4 Gellerman, Att motivera till ökad insats, 1992, s 11. 
5 Bruzelius & Skärvad, Integrerad Organisationslära, 1995, s 246. 
6 Molander et al, Human resources at work, 1996. 
7 Ibid 
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Det finns dock stora problem när det gäller att mäta arbetsmotivation. Att fråga människor 

direkt är problematiskt, både för att vissa människor finner det mycket svårt att artikulera sina 

motiv på ett korrekt sätt, även om de vill (de har helt enkelt inte tillräcklig självinsikt) samt 

det faktum att det finns stor press på människor att ge socialt eftertraktade svar, mer än 

sanningsfulla svar. En stor motivationskraft är också undvikandet av socialt misstycke och att 

bli socialt utanför. Detta leder till beteende designat att rädda ansiktet, att ge ett bra intryck 

inför andra och att bibehålla en social harmoni för att få social acceptans. Människor strävar 

efter att undvika straff, förödmjukande och konflikter i en social miljö.8 

 

Incitament har blivit starkt kritiserat på sista tiden. Kritikerna menar att genom att fortsätta 

tänka att motivationsproblemen beror på en speciell incitamentsstruktur, istället för den 

psykologiska teorin bakom alla incitament, blir det lättare att reparera med en mindre 

anpassning. De menar att ledning ofta använder incitament som ett substitut till att ge 

anställda vad de verkligen behöver för att göra ett bra jobb, som att ge dem användbar 

feedback och social support. Å andra sidan, att locka med en bonus och vänta på resultat 

kräver mycket mindre ansträngning.9 Kritikerna menar alltså att det av incitament bara följer 

tillfälliga tillmötesgåenden, så att det ser ut som att problemet är löst. De menar vidare att 

frågan för ledningen istället borde vara huruvida ickemateriella motivatorer fungerar bättre 

när det har visats att materiella generellt sett inte gör det?  

 

1.1.2 Kultur 
Många framgångsrika företag lägger idag ner mycket energi på att skapa och underhålla sin 

organisationskultur. Framgång och kultur är sammanlänkade genom målmedvetenhet och 

motivation. Målmedvetenheten yttrar sig i att organisationens medlemmar arbetar i samma 

riktning och mot samma mål och motivationen uppstår då medlemmarna i organisationen 

identifierar sig med organisationens värderingar, och trivs med att arbeta i företaget. 

Engagemang och lojalitet brukar vanligen få människor att arbeta lite hårdare, vilket därmed 

höjer organisationens effektivitet. Men för att kulturen ska få denna effekt måste 

organisationen på ett medvetet sätt stimulera och påverka kulturen och miljön till vad som 

eftersträvas. 10 

 

                                                 
8 Furnham, The psychology of behaviour at work, 1997. 
9 Kohn, Why incentive plans cannot work, 1993. 
10 Bruzelius & Skärvad, Integrerad Organisationslära, 1995. 
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1.1.3 Lärande i organisationer 
Det har därmed blivit alltmer aktuellt med att skapa miljö för lärande i organisationer11. 

Fenomenet började uppmärksammas under 1970-talet12 och har sedan dess blivit alltmer 

beaktat allteftersom nya upptäckter gjorts. Med lärande avser vi den process där en individ 

lyckas analysera effekten av ett beteende, och oavsett effekten är den eftersökta eller ej, så 

innebär det faktum att individen uppmärksammat det kausala förhållandet mellan beteende 

och effekt att lärande har uppstått. Således kan även övriga individer i omgivningen lära sig 

av en enskild individs beteende, eftersom lärandet består av att se förhållandet mellan 

beteende och effekten av detta. Frågan om hur man uppnår detta lärande finns det inget 

universellt svar på. Liksom med så mycket annat varierar detta utifrån aktuella förutsättningar 

och situation. En grundläggande förutsättning är emellertid att de individer som ska lära, 

också faktiskt måste vilja lära sig. 

 

Med tiden utvecklar organisationsmedlemmar till viss del likartade synsätt om hur 

verksamheten ser ut och fungerar. Vilka synsätt som blir dominerande i ett företags 

verksamhet är beroende av olika medlemmars förmåga att göra sina synsätt till allmänna 

sådana. Företagsledningen med VD i spetsen antas ha en stark påverkan i den processen. 

Lärande i organisationer sker dels av människorna i organisationen och dels när människor är 

tillsammans. Det beror på att människor huvudsakligen lär saker av varandra genom muntlig 

eller skriftlig kommunikation. Härvid kommer de i viss utsträckning att dela på samma 

referensram eller synsätt.13  

 

Lärande har nu blivit ett av de mest frekventa modeorden inom management. Anledningen till 

detta brukar anges vara de snabba omvärldsförändringar som gör det nödvändigt att alla i 

organisationen kan ta till sig och reagera på det som sker på ett insiktsfullt sätt. Vetenskapen 

kring management är dock notoriskt i förändring och därmed går teorier och associerade 

tekniker in och ut ur mode. För ett litet tag är de omåttligt populära och är antagna av många 

organisationer, men orsakar ofta en desillusionering som oundvikligen följs av en orimlig 

förväntan och teknikerna tappas och ersätts av andra. En av anledningarna att dessa tekniker 

inte fungerar kan vara att individen i sig ofta glöms bort eller ignoreras.14  

 

                                                 
11 Starkey et al., How organisations learn, 1996. 
12 Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära, 2000. 
13 Rohlin et al, Ledarskap och lärande, 2003. 
14 Furnham, The psychology of behaviour at work, 1997. 
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Företagen väljer idag mellan en kontinuerlig anpassning till förändringar eller att göra enstaka 

drastiska förändringar, resultatet blir ändå att personalen ska riktas in på nya vägar och nya 

tankebanor. Det finns huvudsakligen två olika sätt genom vilka en arbetsgivare kan påverka 

sina anställdas arbetsprestationer; antingen genom att använda sig av sin auktoritet och 

påverka den anställdes beteende genom ordergivning, befallningar eller övervakning, eller 

genom incitament, d.v.s. att motivera och sporra den anställde att utföra en bättre 

arbetsinsats.15 För att kunna påverka sina anställdas beteende och attityder, är en förståelse för 

vad motiverar och tillfredsställer människor en nödvändighet och även att notera att även om 

de flesta av oss vill ha (och påstår att vi har) ett öppet sinnelag och välkomnar konstruktiv 

kritik på våra egna idéer och ageranden så är vårt sätt att reagera för det mesta annorlunda.16 

Detta är en av faktorerna som enligt Argyris och Schön har stor inverkan på chansen till 

organisatoriskt lärande1718, vilket kommer att redogöras för mer i detalj senare i arbetet. 

 

1.2 Diskussion kring problemområde 
Ett av de äldsta och mest svårhanterliga områden inom psykologin rör de fundamentala 

problemen om varför människor är motiverade att göra någonting överhuvudtaget, och om de 

gör något, varför just det och inte något annat? Det finns en stor variation av självklara 

anledningar till att människor väljer att arbeta; en inkomstkälla, en aktivitets och 

stimulationskälla, sociala kontakter, en strukturerad dag, självuppfyllelse och 

självförverkligande. Nästan alla väljer att arbeta för de yttre och inre belöningar det för med 

sig. Detta sagt, upplever människor olika stor och typ av motivation för att arbeta. Man har 

dock generellt kommit överens om att pengar är en bra motivator för de som behöver dem 

eller värdesätter dem högt nog. Desto högre värdering eller behov, desto högre är dess 

motivationskraft.19 Men om pengar är ett kraftfullt incitament på arbetsplatsen, varför har då 

forskningen kontinuerligt visat att det inte finns något samband mellan hög ekonomisk 

ersättning och motivation? Det finns några goda anledningar till detta. Människor anpassar sig 

efter situationen vilket gör att effekten av mer pengar försvinner snabbt. Dessutom blir, som 

en ekonom har uttryckt det, alternativa belöningar högre eftertraktade när man har tillräckligt 

med pengar. Så vad är egentligen motivation och vilken slags motivation kan användas för att 

organisationer ska kunna stimulera lärande?  

                                                 
15 le Grand, Lön för mödan?, 1996. 
16 Rohlin et al, Ledarskap och lärande, 2003. 
17 Argyris & Schön, Organizational learning, 1978. 
18 Argyris, Putnam  & Smith, Action Science, 1985. 
19 Furnham, The psychology of behaviour at work, 1997. 
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Incitament ska syfta till att stärka ett befintligt beteende, alternativt försöka locka fram och 

främja ett önskat beteende hos den anställde. När det i allt större utsträckning talas om att det 

är viktigt att skapa organisatoriskt lärande, uppkommer naturligt frågeställningen huruvida 

incitament inte bara kan förstärka eller förändra beteende, utan också ifall incitament har 

förmåga eller genomslagskraft nog att nå ännu djupare hos individen. Kan man då förändra 

den värdegrund som beteendet härstammar ifrån med hjälp av incitament? Kan incitament 

stimulera lärande i organisationer?  

 

1.3 Syfte 
Vårt syfte med arbetet är att generera insikt i huruvida incitament kan användas för att 

motivera förändring av värdegrunder hos anställda i organisationer.  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 
I en undersökning som baseras på olika teorier följer också att vissa begrepp blir centrala och 

för att undvika missförstånd i den kommande läsningen vill vi redan nu redogöra för vilka 

definitioner vi givit dessa centrala begrepp. För enkelhetens skull kommer vi att ge detta 

avsnitt formen av en ordlista. 

• Incitament = något som ger oss lust att göra en viss sak, stimulans20. Således anser vi 

allt som fungerar som yttre påverkan på anställda som incitament. Vi vill poängtera 

att denna påverkan inte behöver vara av materiell natur. 

• Kultur = Eftersom det finns ett stort antal definitioner på vad kultur är, har vi valt att 

definiera kultur enligt en av de i arbetet nämnda teoretikerna; Schein.  ”Ett mönster 

av gemensamma antaganden som gruppen har lärt sig när den löst sina problem med 

extern anpassning och intern integration och som har fungerat tillräckligt bra för att 

betraktas som fungerande och som därför bör överföras till nya medlemmar som det 

korrekta sättet att uppfatta, tänka och känna i förhållande till dessa problem”.21 

• Värdegrund/världsbild = uppfattning om världens och omgivningens natur, 

värderingar grundade på uppväxt och annan livserfarenhet22. 

• Motivation = en drivkraft till handling i en viss riktning. 

                                                 
20 Malmström et al, Bonniers Svenska Ordbok, 1990. 
21 Bruzelius & Skärvad,  Integrerad Organisationslära, 1995, sid 267. 
22 Malmström et al, Bonniers Svenska Ordbok, 1990. 
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• Lärande = den process där en individ lyckas analysera effekten av ett beteende, och 

oavsett effekten är den eftersökta eller inte, så innebär det faktum att individen 

uppmärksammat det kausala förhållandet mellan beteende och effekt att lärande har 

uppstått. 

 

1.5 Avgränsningar 
Det valda problemområdet för denna undersökning öppnar upp för många olika aspekter. Det 

finns otaliga perspektiv som skulle kunna appliceras och användas i undersökningen. Vi 

tänker främst på aspekter av ledarskap och dess roll i förändringsprocesser, kulturens 

påverkan och påverkbarhet. Dessutom finns det ett stort mörkerområde inom de psykologiska 

angreppssätt som denna undersökning av förklarliga skäl inte kan innefatta. Human resource 

management teorier har även de en viss relevans i ämnet, men dessa har vi också valt att 

utesluta i stor utsträckning. Förklaringen till dessa avgränsningar finns i stor del i denna 

undersöknings resurser, men också i vårt personliga intresse. Vi är yttermera medvetna om att 

det kan finnas andra aspekter som inte är nämnda här, av den enkla anledningen att vi 

antingen inte känner till dess existens eller inte har uppmärksammat dem. 

  

1.6 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer en presentation av den metod vi använt oss av under 

arbetets gång (kapitel 2). Därefter följer en teoriredogörelse (kapitel 3), som bl a innefattar 

motivationsteorier samt teorier kring av- och inlärning. Här återfinns också viss kritik mot 

teorierna. I kapitel 4 presenteras vårt empiriska material. Detta analyseras utifrån teorin där 

sådan är applicerbar, och resumeras även i en sammanfattande diskussion (kapitel 5). Denna 

diskussion och analys är rent företagsspecifik och det är först i det sista kapitlet (kapitel 6) 

som vi presenterar slutsatser samt en mer övergripande avslutande reflektion som in sin tur 

utmynnar i hypoteser. 
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2 Metod 
Valet av metod för denna uppsats har påverkats, om än i olika utsträckning, av olika faktorer. 

För att följande avsnitt ska bli så lättförståeligt som möjligt har vi valt att i grova drag först 

presentera den undersökningsmetod vi valt för att sedan kontinuerligt motivera och ifrågasätta 

de val för insamlandet av primärdata som vi gjort. Sedan kommer sekundärdata att redovisas i 

korthet samt motiveras. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för vilka brister vi anser att 

metoden som helhet har. Som rådgivande litteratur har vi huvudsakligen använt oss av 

Rosengren & Arvidsons ”Sociologisk metodik” (2001) samt Lundahl & Skärvads 

”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” (1999).  

 

2.1 Övergripande metod 
Undersökningen bygger på en klassisk fallstudie med ett antal deltagande företag. Arbetets 

primärdata genererades genom s.k. expertintervjuer23 med nyckelpersoner på dessa företag. 

Den sekundära datan består av befintlig teori inom organisationsvetenskap och kognitiv 

psykologi. Som syftet låter förstå är undersökningen snarare exemplifierande och deskriptiv 

till sin natur än något annat. Vi ville med undersökningen försöka skapa oss en så holistisk 

bild som möjligt över det valda problemområdet och på så vis kunna generera nya hypoteser. 

På grundval av detta ansåg vi att fallstudie som metod vara den mest lämpliga. 

 

2.1.1 Induktion eller deduktion? 
Inför varje vetenskapligt arbete gäller det att ta ställning till vari man ska ta sin utgångspunkt, 

teorin eller empirin. Vi ansåg det orimligt att vår undersökning skulle kunna ha genomförts 

utan någon som helst förankring i rådande teori inom såväl psykologi som organisationslära. 

På samma sätt är det orimligt att finna (eller formulera för den delen) normativa teorier inom 

dessa områden. Således fann vi det lämpligast att utgå från en abduktiv ansats, och således ta 

russinet ur kakan ur såväl induktion som deduktion. Enligt Rosengren & Arvidson handlar i 

princip allt vetenskapligt (och vardagligt) arbete om en växelverkan mellan dessa24. 

 

                                                 
23 Rosengren & Arvidson, Sociologisk metodik, 2001. 
24 Ibid. 
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2.1.2 Kvantitativ eller kvalitativ? 
Detta val är i mångt och mycket kopplat till vilket mål man har med undersökningen. Vi har 

aldrig haft ambitionen att kunna generalisera kring vårt valda problemområde. Istället har vi 

som mål haft att kunna exemplifiera hur olika företag i olika branscher agerar i det valda 

problemområdet. Vår största förhoppning var att kunna hitta återkommande synsätt i den 

insamlade datan. Således ansåg vi att data som genererats genom kvantitativa mätningar inte 

leder arbetet närmare dess syfte, även om resultaten i sig hade varit mycket intressanta. 

 

2.2 Tillvägagångssätt för insamlande av primärdata 
Vi har i vår design av metod valt att använda oss av den lathund som Lundahl & Skärvad 

menar kan användas vid fallstudier25. Det är vår avsikt att gå igenom punkt för punkt och 

applicera de tankar som presenteras i denna lathund på vår valda metod. 

 

2.2.1 Utgå från problemställningen 
Här menar Lundahl & Skärvad att man måste ställa sig frågan om den kunskap man söker har 

möjlighet att genereras med hjälp av en fallstudie. Med tanke på de resurser som stod oss till 

buds, inte minst tidsmässigt, var det vår bestämda uppfattning att fallstudie var det 

lämpligaste sättet att uppnå syftet med arbetet. Eftersom vi som vi tidigare nämnt inte sökte 

några universella svar eller generaliseringar kring problemområdet, ansåg vi att en fallstudie 

mycket väl skulle kunna ge adekvata svar med avseende på vårt syfte. 

 

2.2.2 Fokusering och aspektval 
Eftersom verkligheten är mycket komplex, och även så i företags organisationer, är det viktigt 

att avgränsa sin studie så att man inte tappar fokus och ”missar mål”. Således var vi tvungna 

att ha klart fokus i vår undersökning och försöka avgränsa bort det irrelevanta. Perspektivet i 

vår undersökning är ju som problemdiskussionen antyder att utröna hur ledare medvetet 

försöker stimulera förändring av beteende och av det följer att fokus också blir ur ledarens 

perspektiv, men också på vilka stimuli som kan kopplas till grundläggande motivationsteorier 

inom den psykologiska vetenskapen. Genom att intervjua enbart de vi identifierat som 

nyckelpersoner i en ledarskapsroll, ansåg vi att vi bibehållit fokus. Med detta följer 

naturligtvis en avgränsning då de anställda och de som ska stimuleras inte kommer till tals. 

                                                 
25 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1999: s189f 
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De data som deras upplevelser hade kunnat ge hade, som tidigare nämnts, varit mycket 

intressanta att studera, men vi tror att det är lätt att då också ”gapa efter mycket”. Vi ser hellre 

att man i sådana fall följer upp denna studie genom att inkludera deras upplevelser och 

därefter analysera eventuella diskrepanser.  

 

2.2.3 Ögonblicksstudie eller processtudie? 
Här blir valet såväl enkelt att göra som att motivera. Eftersom vi i undersökningen ämnade 

undersöka ett fenomen som löper under lång tid (det är vår uppfattning att 

beteendeförändringar inte sker över natt) var en processtudie det naturliga valet. En 

ögonblicksstudie hade krävt betydligt mer resurser än vad som är rimligt att anta att en 

undersökning av denna magnitud har till sitt förfogande, och dessutom hade en 

ögonblicksstudie krävt betydligt djupare kunskaper i beteendevetenskap än vad vi besitter.  

 

2.2.4 Hur många fall behövs? 
Vi har varit tvungna att göra en bedömning av på vilket sätt bredden alternativt djupet på 

fallundersökningen på bästa sätt kunde tjäna vårt uppsatta syfte. En djup undersökning på 

enbart ett företag hade visserligen varit mycket intressant och kunde mycket väl uppfylla vårt 

uppsatta syfte, men eftersom fokus är på ledningsperspektivet gjorde vi bedömningen att det 

vore bättre med fler än ett företag av den enkla anledningen att vi hoppades kunna hitta 

likheter eller skillnader. Även om vi endast skulle uppnå ett exemplifierande resultat anser vi 

att exempel från fler än ett företag vara betydligt mer givande. Då följer frågan varför vi valde 

just tre och inte fem eller tio företag. Detta har sin förklaring i vår bedömning av tillgängliga 

resurser. Det optimala för en undersökning som den vi genomförde hade varit 15-20 företag, 

men av förklarliga skäl var inte detta rimligt. Vi gjorde bedömningen att just tre företag 

gjorde att de resurser som stod oss till buds kunde fördelas på dessa utan att undersökningen 

blev alltför ytlig. Emellertid blev denna undersökning drabbad av ett missöde utanför vår 

kontroll. Samma dag som vi skulle träffa ett av företagen fick vi från det aktuella företaget ett 

samtal vars syfte var att meddela att man inte hade möjlighet att deltaga i undersökningen. 

Här ställdes vi inför ett val. Skulle vi på kort varsel (detta inträffade ganska långt in i 

undersökningens tidsplan) försöka hitta ett nytt företag eller fortsätta som planerat med endast 

två fallföretag som underlag för analysen? Vi valde den senare lösningen av följande orsaker. 

För det första, tyckte vi att ett kortvarigt letande efter ett nytt företag kunde medföra en stor 

risk att detta företag endast undersöktes för att vi hade planerat för tre deltagande fallföretag 
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snarare än att dessa var intressanta för vår undersökning. Risken bestod också i att detta hade 

kunnat  påverka de data som eventuellt hade kunnat genereras. För det andra ville vi hushålla 

med de resurser vi hade i form av tid, tidsplanen var redan nu tämligen pressad p.g.a. våra 

intervjupersoners begränsade tid till vår undersökning, och vi var måna att hålla vår uppsatta 

tidsplan. Detta i kombination med det faktum att undersökningen inte hade som mål att 

framställa generaliseringar och egentligen inte var beroende av ett visst antal företag för 

syftets skull, gjorde att vi valde att fortsätta som planerat.  

 

2.2.5 Val av fall 
Vi valde som sagt att undersöka primärt tre olika företag, även om det endast blev två som 

deltog. Dessa företag verkar i tämligen olika branscher. Valet av dessa företag kan delas upp i 

två steg, val av bransch samt val av specifikt företag inom branschen. Vad gäller valet av 

bransch valde vi inte medvetet de tre aktuella branscherna, utan snarare fokuserade vi på att 

de skulle vara olika. Olikheten i sig var målet snarare än själva branschen. Det vi tror kan vara 

fördelen med olika branscher är det faktum att det kan råda olika mentalitet dessa emellan. 

Detta ansåg vi markant öka chanserna till att hitta olika exempel på lösningar inom vårt valda 

problemområde. Emellertid kan också valet av olika branscher vara en nackdel, eftersom det 

finns risk för att man eliminerar samtliga möjligheter att hitta återkommande 

handlingsmönster från ledningshåll, då det är tämligen orimligt att det är samma 

beteendeförändring hos individen inom organisationen som eftersträvas. Detta såg vi inte som 

ett hinder, eftersom vi inte strävade efter att kunna generalisera, utan snarare exemplifiera. Då 

kan man kanske snarare se denna nackdel som en fördel eftersom det kan ge ett mer 

kunskapsgenererande undersökningsresultat.  

 

Valet av företag var mer problematiskt. Vi hade vissa önskemål inför valet av företag. För det 

första var vi mer intresserade av hur incitament påverkar högutbildade snarare än 

lågutbildade. Detta val gjordes på grundval av att den moderna teoribildningen inom 

motivationsteorier menar att högutbildade normalt har god ekonomisk ersättning och således 

behövs ytterligare incitament, och då av annan karaktär, för att stimulera och motivera. För 

det andra fick inte företaget vara alltför stort, åtminstone inte den avdelning eller division som 

skulle inkluderas i undersökningen. Det är vår uppfattning att för stora organisationer är svåra 

att överblicka utan att det blir för mycket generaliseringar, såväl för oss som för 

intervjupersonerna. Det tredje kriteriet vi ställde upp var att organisationen var medveten om 
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att en beteendeförändring hos de anställda var nödvändig, av vilka orsaker det än månne vara. 

Sammanfattningsvis ville vi att företagen skulle ha berörda anställda med hög utbildning, vara 

av rimlig storlek samt ha en ledning som medvetet försökte förändra beteendet hos de 

anställda. 

 

2.2.6 Databehov och metoder för datainsamling 
Som vi nämnt tidigare kom de primära data som undersökningen baseras på att genereras via 

intervjuer med nyckelpersoner i en ledarroll. Dessa personer valdes ut på grund av den 

expertis de erhållit genom sin yrkesposition och erfarenhet och inte minst utbildning.26  

 

Vad gäller själva utformandet av intervjuerna fanns det en mängd olika aspekter att ta hänsyn 

till. För det första gäller det att avgöra graden av standardisering och strukturering. Vi gjorde 

bedömningen att subjektiv standardisering27 var att föredra eftersom det bara rörde sig om två 

intervjupersoner. Vi såg ingen poäng att formulera frågorna exakt likadant till dessa två 

eftersom vi inte skulle generalisera utifrån deras svar. Då vår undersökning är av tolkande 

natur ansåg vi det lämpligt att anpassa frågoformuleringen till situationen och 

intervjupersonen. Det andra man måste ta ställning till är hur pass öppna svar frågeformuläret 

ska kunna ge, d.v.s. graden av struktur på frågorna. Vi ansåg av samma orsaker som tidigare 

att en låg grad av struktur på frågorna var lämpligast. Detta för att vi lättare skulle kunna styra 

samtalet utifrån svaren. Emellertid insåg vi faran med att totalt tappa tråden i samtalet och 

kom således att ha ett antal områden och punkter att återvända till när samtalet närmade sig en 

återvändsgränd eller halkade av banan.28 Vi var medvetna om att dessa val påverkar såväl 

reliabiliteten som validiteten av vår undersökning. Det är inte alls säkert att den öppna 

intervjuform som vi valde är särskilt valid. Vi ser emellertid inte hur vi utifrån våra resurser 

och syfte sett skulle ha kunnat öka den markant. Vi har redan redogjort tidigare för problemen 

i vårt fall med en undersökningsform med högre grad av standardisering (se kvantitativ vs 

kvalitativt samt ovan) och det var vår bedömning att validiteten i undersökningen kom att 

vara tillräcklig för dess syfte. Vad gäller reliabiliteten skulle även dess grad lämna mycket att 

önska. Vi såg inte hur vi ska komma ifrån problemet med detta. Intervjuerna kom att hållas på 

intervjupersonernas arbetsplatser och oavsett plats finns den s.k. intervjueffekten 29att ta 

                                                 
26 Rosengren & Arvidson, Sociologisk metodik, 2001. 
27 ibid. 
28 Se bilaga 1 
29 ibid. 
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hänsyn till. Det fanns således mycket som talade för att slumpmässiga mätfel kunde uppstå. 

Angående platsproblematiken är det dock viktigare att intervjua rätt person än att intervjua på 

rätt ställe. Dessutom kunde vi knappast förvänta oss att intervjupersonerna (som en följd av 

sin ledande ställning inte har obegränsat med tid) skulle anstränga sig i onödan utan 

kompensation. Avseende intervjueffekten kunde vi inte göra annat än att vara medvetna om 

denna och därmed försöka att vara så neutrala som möjligt inför varje intervjutillfälle. Det var 

inte vi som skulle vara huvudpersoner och ha åsikter, och var tvungna att hela tiden vara 

uppmärksamma på att vårt beteende kunde påverka intervjupersonens svar och beteende.  

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till, var huruvida intervjupersonerna hade motiv att 

skönmåla eller svartmåla situationen. Vi var hela tiden tvungna att ställa oss frågan om han 

kunde vinna något på att svara som han gör? Således var en kritisk hållning till svaren och 

beteendet att eftersträva. 

 

Slutligen kommer vi till frågan om hur datan skulle registreras. Eftersom intervjuerna var 

planerade att vara öppna och mer ta formen av ett samtal än en ”fråga/svar-seans” var det 

viktigt att kontinuerligt anteckna de uppgifter som erhållits. På frågan om bandspelare bör 

andvändas avrådde vår handledare oss från det, då det enligt honom anses vara hämmande. 

Vår plan var att fördela ansvaret under intervjuerna. En av oss kom att föra konversationen 

efter de i förhand uppställda områden som var av intresse medan den andra kontinuerligt 

skrev ner de svar som gavs. På så sätt kunde den röda tråden i samtalet lättare följas, dels 

kunde konsensus i samtalet lättare uppnås och vi slapp att koncentrera oss på att föra 

diskussionen vidare samtidigt som vi antecknade. Möjligheten att det för den antecknande 

väcks frågor under samtalet eller att han/hon upptäcker luckor i diskussionen gjorde att vi inte 

helt vill utesluta dennes deltagande. Därför kom denne att avrunda samtalet med att ställa de 

eventuella frågor som väckts alternativt fylla de luckor som kan ha uppstått. På så vis 

hoppades vi minimera risken för att missa att inhämta vital data. Emellertid har vi valt att inte 

bifoga de anteckningar som skrevs under intervjuerna av två orsaker. För det första ansåg vi 

inte det berättigat att ödsla resurser på att ordagrant skriva ner allt som sades, och för det 

andra var inte allt som sades av relevans för undersökningen. Vi har istället valt att presentera 

de data som genererades i sammanställd form.  
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2.3 Sekundärdata 
De primärdata som vi samlade in kan emellertid inte stå på egna ben, utan behöver 

kompletteras av på området såväl lämplig som befintlig teori. Vi kommer i nästa kapitel att 

närmare redogöra för den teoretiska referensram som denna undersökning har, men finner att 

det är lämpligt att kort kommentera dessa här utifrån dess användbarhet och relevans.  

 

Huvudteorin kring av- och inlärning har vi hämtat från Chris Argyris och Donald A. Schön. 

Teorierna kring ”single-loop-learning” och ”double-loop-learning” presenterades för första 

gången på 1970-talet, men har otaliga gånger sedan dess förfinats och utarbetats. Dessa båda 

begrepps innebörd kommer att presenteras i nästa kapitel, tillsammans med till teorin hörande 

begrepp. Som läsare kanske man reagerar på dessa teoriers ålder och frågan om dess relevans 

och tillämpbarhet idag väcks med största sannolikhet. Vi har emellertid funnit vid genomgång 

av modernare studier och teorier på området att Argyris och Schöns tankegångar allt som 

oftast ligger som grund. Kontakter med nyligen utbildade psykologer gav samma resultat, 

nämligen att dessa teorier fortfarande är aktuella och dessutom frekvent använda. Detta, 

tillsammans med de otaliga referenser till dessa bägge herrar i de utredningar och artiklar på 

området som vi tagit del av, gör att vi anser teorierna helt passande för vår undersökning.  

 

Detsamma kan sägas gälla för valet av teorier kring motivation av individer. För att bilda oss 

en uppfattning om vilka som dels varit mest inflytelserika, men också de som vi ansett vara 

mest centrala för vårt perspektiv har vi med utgångspunkt i kurslitteraturen och tidigare 

uppsatser på området sonderat relevant teoribildning. De teorier som kommer att presentera i 

nästa kapitel är liksom Argyris & Schön flitigt använda i många av de studier vi tagit del av, 

vilket på så vis styrker dess aktualitet och användbarhet.  

 

Kompabiliteten mellan dessa teoriområden, lärande och motivation, tycker vi inte kräver 

någon utförlig analys. Vi vill dock påpeka att vi anser att för att människor ska kunna och 

vilja lära sig något, måste också en viss grad av motivation finnas. För att en organisations 

ledning ska genomföra en effektiv förändring av sina anställdas värdegrunder, kan det då 

anses naturligt att börja med att motivera dem eller se till att motivation finns, möjligtvis 

genom incitament. Därför faller det sig också naturligt att använda motivationsteorier i 

samband med teorier kring lärande. En av poängerna med undersökningen är just att utforska 

om det finns exempel där denna teoretiska kompabilitet också är praktiskt genomförbar.  
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2.4 Kritik mot metod 
Vi är medvetna om att vårt val av metod inte garanterar hög reliabilitet på undersökningen. 

Eftersom den främsta källan till datainsamling är öppna samtal är det svårt att undersöka 

reliabiliteten enligt ”test-retest”-metoden30. Detta innebär i sin tur att validiteten kan skadas. 

En mer kvantitativt inriktad studie hade möjligen gett högre reliabilitet och då hade kanske 

även graden av validitet kunnat stärkas. Emellertid menar Rosengren & Arvidson att 

validiteten också kan utgöras av överensstämmelse mellan teori och empiri31 . Det var således 

vår förhoppning att vi under intervjuerna skulle kunna få valid data som också var relevant för 

undersökningen. Tillvägagångssättet för detta har vi redogjort för ovan och vi bifogar även 

den modell som vi hade som guide under intervjuerna32. 

 

Vi vill avsluta denna diskussion med att reflektera över metoden vi valt, och dess förhållande 

till ämnet. Grundförutsättningen inför denna studie, var ju som redovisats för tidigare, att den 

skulle omfatta tre företag. Som vi tidigare redogjort för minskades de planerade tre 

undersökningarna till endast två. Huruvida detta har påverkat resultatet eller inte, går inte att 

svara på rak arm. Visserligen är det mer än troligt att ytterligare ett företag hade givit denna 

studie en större grund att stå på, men frågan är om det faktum att vi funnit två motsatta 

situationer i våra fallföretag, vilket vi senare kommer att visa under denna uppsats gång, gör 

att bortfallets vikt blir något mindre. För att vi verkligen skulle få en starkare grund för 

studiens resultat, borde vi istället kanske ha valt en annan storlek på de aktuella företagen. 

Mindre företag, där det är rimligt att anta att ledningen haft större insikt i såväl de anställdas 

värdegrund som organisationens kultur på ett mer detaljerat plan, hade kunnat ge data som 

resulterat i mer specifika svar. Å andra sidan, då vårt syfte endast är att undersöka och i den 

mån det är möjligt exemplifiera huruvida incitament används, eller kan användas som verktyg 

för ”double loop learning”, tror vi inte att resultatet i stort hade blivit mer innehållsrikt. 

 

Ytterligare kritik som kan riktas mot undersökningen är det faktum att de två fallföretagen 

undersökts ur två olika perspektiv. På Frigoscandia var det på anläggningsnivå, medan Besam 

handlade om koncernnivå. Återigen anser vi detta ha såväl fördelar som nackdelar. Nackdelen 

blir att det givetvis är omöjligt att göra en relevant jämförelse då förutsättningarna är vitt 

skilda. Å andra sidan kan också denna perspektivskillnad ytterligare ha berikat studien. Vilket 

                                                 
30 Rosengren & Arvidson, Sociologisk metodik, 2001: s 73. 
31 Rosengren & Arvidson, Sociologisk metodik, 2001: s 70. 
32 Se bilaga 1. 



 21 

som är mest troligt, eller de facto sant, kan vi i denna studie inte svara på. För det skulle 

ytterligare och mer omfattande studier på området behöva genomföras.  

 

Detta för oss in på nästa del av kritiken gentemot undersökningen. Tidsramen för 

undersökningen tillät oss inte att på ett tillfredsställande sätt undersöka båda sidorna av 

myntet, d.v.s. inte bara undersöka ledningens handlande utan också hur de anställda uppfattar 

situationen. Problemet i en studie som denna är att det inte är relevant att undersöka de 

anställdas uppfattning utan att först ha ledningens intentioner klar för sig. Emellertid faller en 

undersökning som enbart baseras på ledningens uppgifter ofta under den 

undersökningstekniskt fatala skuggan som ”corporate bullshit” innebär. Vi kan i dagsläget 

inte med säkerhet säga att de uppgifter vi erhållit och som vi baserat resultatet på verkligen 

speglar verkligheten. Vi kan bara hoppas på att vi under intervjuerna inte signalerade att det 

var några speciella svar vi var ute efter, samt att vi inte använde värderande uttryck i våra 

resonemang med intervjupersonen.  
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3 Teori 
I följande avsnitt kommer vi att ge en bild av hur vi har resonerat vid vårt val av teori och 

sedan presentera den teoretiska referensram som denna undersökning har. 

 

3.1 Val av teori 
Eftersom ämnet vi har valt har svaga periferigränser har det tidvis varit svårt att hålla sig till 

ämnet. Vi har under arbetets gång ständigt fått påminna oss själva vilka begränsningar vi ska 

hålla oss inom och så även när det gällde val av teorier. Det finns möjligheter att kring ämnet 

lämna spåret, bredda perspektivet och även ta upp teorier kring till exempel ledarskap eller att 

gå in betydligt djupare på kultur än vad vi har valt att göra i vårt arbete. Men för att behålla 

koncentrationen och förhoppningsvis validiteten i arbetet har vi uteslutande valt att fokusera 

på i huvudsak två teoretiska områden, dels teorier kring motivation och dels om teorier kring 

lärande. Vi har valt att också dela upp dessa i två olika avsnitt, med en förhoppning att detta 

ska tydliggöra presentationen.  

 

3.2 Motivation 
Eftersom det bland motivationsteorierna, liksom i många andra vetenskaper, finns en stor 

mängd teorier att presentera, finns det även här behov att begränsa området. Bland de tidigare 

motivationsteorierna har vi bland andra valt bort några stora teoretiker som Murray och 

Jahoda, på grunder av att deras teorier är, om inte överlappande så i alla fall inte 

kontradiktoriska till de teorier som vi har tagit upp i följande avsnitt. Mycket av de moderna  

hypoteserna och teorierna grundar sig just på de teorier vi kommer att presentera. 

 

Vi vill påpeka att det är få motivationsteorier som är direkt utvecklade för just 

arbetsmotivation. Nästan alla gäller generell motivation och är förmodade att kunna 

appliceras på alla individer. Det är också få av dessa teorier som har fått mer än begränsat 

empiriskt stöd, men det tycks inte finnas något samband mellan en teoris popularitet och dess 

empiriska stöd33. 

 

                                                 
33Furnham, The psychology of behaviour at work, 1997 
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3.2.1 Abraham Maslows behovspyramid 
Abraham Maslow är känd för sin behovsteori presenterad på tidigt 40-tal, i form av en 

pyramid. Han menar att det finns fem olika klasser av mänskliga behov; fysiologiska behov, 

säkerhetsbehov, sociala och kontaktbehov, uppskattnings- och statusbehov samt behov av 

självförverkligande. Längst ner i hierarkin finns alltså de fysiologiska behoven och högst upp 

de självförverkligande. Han förespråkar att människor är motiverade av otillfredsställda 

behov, och att lägre nivåer i pyramiden behöver bli tillfredsställda, innan man är intresserad 

av högre ställda behov.34  

 

Maslows vetenskapliga arbeten om mänskliga behov och hur dessa behov påverkar individers 

tankar och handlingar har länge varit en hörnsten i motivationsteorin. Grundtanken är alltså 

att alla individer, vid varje given tidpunkt, har ett antal konkurrerande behov.35 

 

Forskarna har dock haft svårt att hitta stöd för Maslows teori och de menar att hans original- 

teori innehöll så många kvalifikationer och undantag att det var svårt att se hur många klara 

slutsatser som egentligen kunde dras.36  

 

3.2.2 Frederick Herzbergs motivations-hygienteori  
Frederick Herzbergs motivations-hygienteori som presenterades på 50-talet, är delvis 

besläktad med Maslows pyramid. Herzberg argumenterar att arbetstillfredsställelse och 

otillfredsställelse framkallas av två helt olika faktorer. Faktorer som övervakning, lön, 

relationer mellan medarbetare och arbetsmiljö, menar han att inte skulle påverka 

arbetstillfredsställelsen. Att förbättra dem skulle minska otillfredsställelse, men inte öka 

tillfredsställelsen på ett positivt sätt. Det enda sättet att producera arbetstillfredsställelse och 

därmed öka motivationen, enligt Herzberg, är att göra arbete i sig mer intressant och att 

förbättra möjligheter för prestation, erkännande, ansvar och befordran. Herzberg kallar 

processen att bygga in större bitar av personlig prestation och erkännande, ett mer utmanande 

och ansvarsfullt jobb, för arbetsberikning.37  

 

                                                 
34 Molander et al, Human resources at work, 1996. 
35 Bruzelius & Skärvad, Integrerad Organisationslära, 1995. 
36 Molander et al, Human resources at work, 1996. 
37 Ibid. 
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Hygienfaktorerna menar han då är förhållanden och villkor i själva arbetsomgivningen som 

måste vara uppfyllda för att en individ inte ska vantrivas, tex lön och fysisk arbetsmiljö. 

Motivationsfaktorerna är relaterade till själva arbetsuppgiften. När de är tillfredsställda blir 

det möjligt att verkligen trivas och känna motivation. Enligt Herzberg ställer sig varje 

medarbetare ständigt två frågor i förhållande till sitt arbete och sin arbetsplats. ”Behandlas jag 

väl?” (hygienfaktor) och ”används jag väl” (motivationsfaktor).38  

 

I den efterföljande forskningen, som har bedömt Herzbergs teori i många forskningsstudier, 

har majoriteten av dem misslyckats att stödja den. Det tycks som att faktorer som framkallar 

arbetstillfredsställelse kontra arbetsotillfredsställelse inte kan delas upp i olika faktorer, som 

Herzberg föreslår. Å andra sidan har det visats att arbetsberikning kan ha förmånliga effekter 

på både de kvalitativa och kvantitativa delarna av arbetsresultatet. Den största svagheten i 

Herzbergs teori var alltså inte att han förespråkade att arbetsberikning skulle öka motivation, 

utan att det var det enda sättet att göra det.39 

 

Från mitten av 60-talet, fanns där en växande acceptans över att de tidiga 

motivationsteoretikerna hade underskattat komplexiteten av mänsklig motivation. Det finns 

inte några teorier kring mänskliga behov, som kan säga oss vad som motiverar en speciell 

individ eller en speciell grupp av individer, men vi kan ha stor nytta av dem för att se 

variationen av motivation och förklara hur de påverkar beteende.40 

 

3.2.3 V.H. Vrooms förväntansteori 
Vrooms förväntansteori från 1964 har senare blivit modifierad av andra teoretiker, som Porter 

och Lawler, men huvuddragen av teorin av förblivit densamma. Enligt teorin är graden av 

arbetsmotivation påverkat av två faktorer; incitamentsvärde och prestations- kontra 

incitamentsförväntningar. Incitament menar Vroom är något som individen erhåller som ett 

resultat för att ha uppnått en viss grad av prestation. Men han menar också att det är inte bara 

incitament med positivt värde, som pengar eller ökad säkerhet, utan också de med negativa 

värden, som löneförlust eller förlust av ledig tid o.s.v. De positiva och negativa incitamenten 

ska infria och förebygga förverkligandet av våra behov. Prestationsansträngningen är en 

faktor som bestämmer vilken grad av prestation individen uppnår. Men det finns även andra 

                                                 
38 Bruzelius & Skärvad, Integrerad Organisationslära, 1995. 
39 Molander et al, Human resources at work, 1996. 
40 Ibid. 
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faktorer, som vilken förståelse för mål som finns, vilken förmåga som finns och vilka resurser 

som individen har tillgång till. Prestations kontra incitamentsförväntningarna refererar till 

styrkan i individens tro på att uppnå, eller undvika, incitament genom att prestera mer på en 

uppgift. Det kan delas upp i individens tro på sin egen prestationsförmåga och i tron samt 

inställning till incitamenten. Om någon av dess termer är null, kommer enligt förväntansteorin 

även motivationen vara null.41  

 

Två breda klassificeringar av incitament kan göras; inre och yttre. Inre är de som kommer 

direkt från uppgiften, som en känsla av stolthet och fullbordande och tillfredsställelse över ett 

väl utfört arbete. Yttre incitament är de som ges till individen av andra människor, som 

pengar, social acceptans, lovord, befordran och bättre parkeringsmöjligheter. Förväntansteorin 

gör det möjligt att analysera effekterna av olika incitament på arbetsprestation och förklara 

varför de har de effekterna de har. Effekten av att använda till exempel pengar som en 

motivator, kan förklaras som en funktion av både dess värde som incitament och lättheten den 

kan kopplas till prestation, till exempel när man arbetar på ackord. Många arbeten kan dock 

inte värderas på detta sätt, som till exempel en chefsposition, vilket gör det svårt att använda 

teorin.42 

 

Forskning i förväntansteorin har lagt fram att kärnan i modellen har validitet. Variabler som 

individuella förväntningar, värderingar och prestationer gör det dock svårt att testa modellen 

på ett precist sätt. Metodproblem har varit en faktor till detta, men även det faktum att 

modellen inte tar med alla variabler som influerar prestation minskar modellens 

användbarhet.43 44 

 

3.2.4 K G Madsens motivationsteori 
Enligt den danska psykologen K G Madsens motivationsteori från slutet av 60-talet, drivs 

individen av en rad olika grundmotiv; organiska, känslomässiga, sociala och aktivitetsmotiv.45 

 

                                                 
41 Molander et al, Human resources at work, 1996. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Se bilaga 2. 
45 Bruzelius & Skärvad, Integrerad Organisationslära, 1995. 
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De organiska motiven påminner om Maslows fysiologiska behov, d.v.s. behov av föda, kläder 

och bostad. Madsen kallar dem organiska därför att de orsakas av processer och tillstånd i 

andra organ än hjärnan och menar att de är de väsentligaste drivkrafterna i primitiva kulturer. 

I de känslomässiga motiven ingår bl.a. fruktan och aggression, vilka alltid orsakas av yttre 

stimuli. Han skiljer på inlärda farosignaler, som får sin motiverande verkan genom 

betingning, en mycket enkel inlärningsprocess. Brist på pengar menar han är ett exempel på 

en förvärvad farosignal, som motiverar till arbete. Brist på beröm motiverar till strävan efter 

beröm och brist på kontakt motiverar till strävan efter kontakt med andra människor. 

Aggressioner menar han orsakas av frustration. Han är också medveten om att det finns andra 

känslor, men menar att dessa främst är beteckningar på tillstånd.46 

 

De sociala motiven består av kontaktmotivet, som orsakar kontaktsökande beteende riktat mot 

både enskilda individer och grupper. Madsen menar att det är kontaktmotivet som får oss att 

uppföra oss i överensstämmelse med de föreskrifter, förbud, påbud, skrivna och oskrivna 

lagar och normer som finns. I de sociala motiven ingår även självhävdelsemotiv, som Madsen 

delar in i maktmotiv och prestationsmotiv. Prestationsmotivets styrka beror på uppfostrans 

inriktning på självständighet och självtillit.47 

 

Aktivitetsmotiv kan vara vårt rörelsebehov, vilket idag med så mycket stillasittande arbeten, 

snarare rör fritiden där man sportar eller annat. Det kan även vara vår nyfikenhet eller som 

Madsen uttrycker ”forskarbehov”. Spänningsbehov och skaparlust är andra aktivitetsmotiv.48 

 

Madsens teori uppvisar som nämnts även den stor likhet med Maslows pyramid, men 

skillnaden ligger i att han tycker att motiven och behoven samverkar istället för att 

rangordnas. Kunskap om motiven till våra handlingar är viktig både för att förstå och påverka 

människors beteenden. Men det är svårt att studera motiven eftersom varken direkta frågor 

eller själviakttagelse är pålitliga metoder.  

 

3.2.5 Edgar Schein: Människor och motivationskällor 
Schein klassificerar människor med utgångspunkt från primär motivationskälla. Den 

ekonomiska människan drivs av ekonomiska motiv. Den sociala människan hämtar i 

                                                 
46 Madsen, Motivation – drivkrafterna bakom våra handlingar, 1969. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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huvudsak kraft och energi från interaktion och samspel med andra människor. Den 

självförverkligande människan drivs av att självständigt och framgångsrikt göra ett bra arbete. 

Den komplexa människan drivs av olika motiv i olika sammanhang och vid olika tidpunkter. 

Den psykologiska människan drivs av att via arbetet kunna förverkliga den ideala identiteten –

d.v.s. det sätt som personen i fråga vill bli uppfattad på.49  

 

3.2.6 Lockes värderingsteori 
En jämförande teori kring arbetsmotivation är värderingsteorin utvecklad av Locke 1976. 

Istället för att fokusera på behov, argumenterar Locke att arbetstillfredsställelse är närmare 

relaterat till huruvida arbete ger människor vad de vill ha, önskar eller värderar. Han menar att 

anställda utvärderar vad deras arbete ger dem i termer av till exempel lön och 

arbetsförhållanden till vad deras uppfattning om vad som är viktigt. Om dessa matchar är en 

arbetstillfredsställelse resultatet. Det finns en skillnad mellan Lockes teori och behovsteorier 

som till exempel Maslows, det för att den senare inte är specifik och inte tar upp behovet av 

pengar. Det är mindre troligt att pengar kan bli identifierat som ett behov för arbetstagare, på 

sättet som Maslow definierar behov. Det är däremot lätt att tro att människor skulle värdera en 

högre inkomst än vad de för tillfället har.50 

 

En implikation av Lockes teori är att fastän man känner till den anställdes värdering av ett 

specifikt resultat, kan detta ensamt inte fastställa hur tillfredsställd den anställde är. En del 

anställda lägger en högre värdering på nivån på sin inkomst än andra, som när de har fått 

tillräckligt för att täcka sina basbehov inte värderar den lika högt. Därför säger 

värderingsteorin också att ju viktigare en arbetsrelaterad faktor är för den anställde, desto 

större är dess potential att ha en effekt på deras tillfredsställelse.51 

 

Även om det finns undersökningar som är överensstämmande med Lockes teori, finns där 

begränsad empirisk forskning. Dock är värderingskonceptet en viktig addition till teorierna 

kring tillfredsställelse och behov.52 

 

                                                 
49 Bruzelius & Skärvad, Integrerad Organisationslära, 1995. 
50 Furnham, The psychology of behaviour at work, 1997. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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3.2.7 Kritik mot motivationsteorierna 
De senaste åren har det framkommit stark kritik mot motivationsteorierna. Kritiker, bl.a. 

Kohn, menar att tänkandet kring incitament inte har ändrats på fyrtio år och att skrifter kring 

motivation ser likadana ut idag som då. Forskning har visat att yttre incitament inte förändrar 

anställdas attityd och hur de tänker, utan endast ger tillfälligt tillmötesgående. Vilket betyder 

att incitament är påfallande ineffektiva, eftersom när belöningen är uppnådd återgår 

människor till sitt gamla beteende. Tester har till och med visat att anställda som förväntar sig 

en belöning för utförd uppgift, presterar sämre än de som inte förväntar sig en belöning. 

Generellt har det visats att ju mer kognitiv sofistikation och öppet eget tänkande som krävdes, 

desto sämre presterade människor när de arbetade för en belöning. Man har även studerat 

korrelationen mellan hur hög lön ledningen har och företagets lönsamhet samt andra mått av 

organisatorisk prestation och även här inte hittat några samband.53 

 

Frederick Herzberg har argumenterat att bara för att för lite lön kan orsaka irritation och 

motverka motivation, betyder detta inte att mer lön innebär ökad tillfredsställelse eller ännu 

mindre ökad motivation. Han menade också att straff och hot enbart skapade en rörelse och 

inte motivation. Kritikerna menar att Herzbergs observation är lika sann när det gäller 

belöningar och att straff och belöning är två sidor av samma mynt. De menar att belöningar 

har en straffeffekt eftersom de, liksom straff, är manipulativa. Likadant menar de att för de 

anställda som har förväntat sig en belöning, men inte når fram, är detta detsamma som en 

bestraffning.54 

 

Kohn menar också att många belöningar motarbetar teamarbete. Samarbetet försämras när 

anställda rankas mot varandra och för varje anställd som får en belöning kommer flera som 

får en känsla av misslyckande. Han menar vidare att organisationen kan skadas genom ett mer 

spänt förhållande mellan ledning och anställda. De anställda kan försöka dölja problem och 

istället för att fråga efter behövd hjälp, som hade varit det bästa för organisationen, försöker 

de visa att de är kompetenta och har allt under kontroll. Sist, men inte minst, argumenterar 

han också för att incitament ignorerar orsaker. För att kunna lösa problem måste ledningen 

också veta vad som orsakar dem. Men att utnyttja incitament för att öka produktiviteten gör 

inget för att klargöra eventuella problem och kunna genomföra meningsfulla förändringar.55 

                                                 
53 Kohn, Why incentive plans cannot work, 1993. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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3.2.8 Kulturperspektiv  
Generellt är det fortfarande ansett att det måste finnas meningsfulla incitament associerat med 

implementering av strategi, för att få anställda att följa organisationens strategiska plan. 

Användningen av så kallade morötter i form av incitament och belöning ses som den mest 

kraftfulla metoden en företagsledning kan ta till för att vinna sina anställdas engagemang. 

Incitament gör det till individens egenintresse att utföra vad som behövs för att nå 

prestationsmålen i den strategiska planen. Men även en stark kultur och framför allt en stark 

korrelation mellan strategi och kultur är starka verktyg för att påverka anställda att utföra sina 

arbeten bättre.56 

 

Med en organisations kultur menas dess inre liv, d.v.s. sättet att leva, tänka, handla och vara i 

just den organisationen. Det kan gälla sättet att lösa problem, fatta beslut eller befordra 

medarbetare, hur kommunikation sker inom organisationen och till och med vilka sporter och 

fritidsaktiviteter som föredras av medarbetarna. Scheins definition av kultur lyder som 

tidigare nämnts: ”Ett mönster av gemensamma antaganden som gruppen har lärt sig när den 

löst sina problem med extern anpassning och intern integration och som har fungerat 

tillräckligt bra för att betraktas som fungerande och som därför bör överföras till nya 

medlemmar som det korrekta sättet att uppfatta, tänka och känna i förhållande till dessa 

problem”.57 

 

De tydligast kulturella uttrycken, artefakterna, är de som man ser, hör och känner när man 

besöker en organisation. Arkitektur, språk, teknologi, produkter, klädstil, manér, 

känsloyttringar, myter, historier, allmänna uttryck för värderingar, synbara ritualer och 

ceremonier är artefakter som uttrycker och exponerar en organisations kultur. Artefakter är 

lätta att observera men svåra att dechiffrera, uttyda. En observatör kan alltså beskriva vad 

han/hon känner och ser, men inte säga vad artefakterna betyder för organisationen eller vilka 

underliggande värderingar och antaganden som skapat artefakterna.58 

 

På en mer abstrakt nivå finns gemensamma värderingar och handlingsmönster. Dessa klargör 

vad organisationen gör i vissa situationer och hur organisationen löser problem. På den mest 

                                                 
56 Thompson & Strickland, Strategy formulation and implementation, 1992.  
57 Bruzelius & Skärvad,  Integrerad Organisationslära, 1995, sid 267. 
58 Bruzelius & Skärvad, Integrerad Organisationslära, 1995. 
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abstrakta synlighetsnivån hittar vi grundläggande antaganden. Dessa är så djupt rotade i 

organisationen att ingen reflekterar över dem. Det är denna kulturnivå som skapar störst värde 

– men ibland också störst problem – eftersom de grundläggande antagandena är 

”inprogrammerade” hos medarbetarna i organisationen.59 

 

Många individer i en organisation delar attityder, beteendemönster, förväntningar och 

värderingar och detta kan ha många orsaker. Kulturen påverkas starkt av organisationens 

grundare, som ofta har dynamiska personligheter med starka värderingar och en klar vision 

om hur organisationen ska se ut. Kulturen påverkas också starkt av organisationens externa 

interaktioner och anpassar sig efter vad som krävs i branschen. En tredje faktor som påverkar 

kulturen är behovet att upprätthålla effektiva arbetsrelationer, beroende på vilken slags 

organisation det handlar om växer det fram olika förväntningar och värderingar.60 

 

Institutioner har kognitiva strukturer som påverkar beteenden genom att förse individer med 

en gemensam världsbild som styr de val som görs. Detta innebär helt enkelt att medlemmar i 

en organisation tror på en gemensam bestämd föreställning, och om så inte är fallet, riskerar 

de att bli betraktade som oförståndiga och oansvariga.61  

 

3.3 Teoretisk ram för lärande 
Som vi tidigare redogjort för är lärande ett centralt tema i dagens organisationer. Trots att vi i 

tidigare avsnitt redan förklarat vad vi avser med lärande, tycker vi det är lämpligt att repetera 

detta här eftersom det är så pass centralt för den kommande beskrivningen av vår teoretiska 

referensram. När en individ i en organisation reflekterar över en viss handling eller beteendes 

utfall och lyckas identifiera kausaliteten däremellan, och dessutom kan tillgodose denna 

reflektion som en erfarenhet, menar vi att lärande har uppstått. Vi åsyftar alltså inte lärande i 

formen kunskapsutveckling à la korvstoppningsmodellen, utan snarare kompetensutveckling 

som ett resultat av insikt i effekter av ett visst handlande eller beteende.  

 

Detta har varit föremål för mycken forskning på senare tid. Många av teorierna har sitt 

ursprung i den franske barnpsykologen Piagets forskning om barns lärande. De termer han 

myntade, assimilation och ackommodation, används även idag och kan sägas ligga till grund 

                                                 
59 Bruzelius & Skärvad, Integrerad Organisationslära, 1995. 
60 Molander et al, Human resources at work, 1996. 
61 Bruzelius & Skärvad, Integrerad Organisationslära, 1995. 



 31 

för Argyris & Schöns teorier kring ”single loop learning” och ”double loop learning”. 

Poängen med dessa teorier är att lärande kan ha två olika nivåer, och i denna studie utgör 

Argyris & Schöns teorier ramverket för vårt resonemang.  

 

Argyris och Schöns teorier om organisatoriskt lärande62 63 och kriterier för detta tar sin 

utgångspunkt i ett antal faktorer. Då den samlade teoribildningen kring detta är mycket 

omfattande och komplex, har vi valt att förenkla deras teorier och modeller. Anledningen till 

detta är att det skulle krävas en betydligt mer omfattande undersökning än den vi ämnar 

genomföra för att hela teoribildningen skulle bli relevant. Vi kommer emellertid att fokusera 

på det som vi anser vara grundbulten i teorierna, nämligen ”single loop -” och ”double loop 

learning”, samt svårigheterna att uppnå den senare. Den modell som vi tar vår utgångspunkt i 

är även den förenklad utifrån originalet. Denna förenkling syftar också till att göra 

resonemanget mer förståeligt för den oinsatte läsaren.  

Figur 1.

Grundläggande idéer
(Upplev else av miljön)

Handling
(Beteende)

Fit
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Single Loop

Förstärkning

Double Loop

 

 

Modellen bygger på följande resonemang. Inom vilken miljö det än må vara 

(arbetsorganisationer, familjer, sociala grupperingar etc.) finns det oftast en gemensam 

värdegrund som delas i den specifika miljön. Denna värdegrund styr i stor utsträckning hur 

individen handlar i den aktuella miljön. Om individen har tolkat värdegrunden på ett sätt som 

                                                 
62 Argyris & Schön, Organizational learning, 1978. 
63 Argyris, Putnam  & Smith, Action Science, 1985. 
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överensstämmer med övriga individer inom gruppen kommer han/hon uppleva att beteendet 

passar in, då utfallet av beteendet blev detsamma som eftersträvades (”fit”). I samband med 

detta kommer beteendet att förstärkas och individen kommer med största sannolikhet inte att 

förändra detta beteende. Emellertid uppkommer situationer där antingen individen tolkat 

värdegrunden på ett annorlunda sätt än övriga inom gruppen, alternativt att han/hon 

misstolkar miljön. Då uppstår effekter av beteendet som inte överensstämmer med det 

eftersträvade (”misfit”) vilket medför att beteendet kanske måste ändras. Kärnan med Argyris 

och Schöns teori är att individer tenderar att ifrågasätta sitt beteende och försöka modifiera 

detta, för att återigen uppnå ”fit”. För att klargöra resonemanget tänkte vi exemplifiera med 

ett företag som tidigare mycket ofta uppnått ”fit” tack vare fantastiskt bra marknadsföring. 

Helt plötsligt, trots att beteendet inte ändrats blir inte den nya produkten så efterfrågad som de 

tidigare trots att marknadsföringsstrategin i princip varit densamma. I sin strävan att återuppnå 

”fit” kanske företaget ökar sin budget för lanseringen i tron att det var för lite reklam för 

produkten och att det var felet. Detta beteende kallas av Argyris & Schön för ”single loop 

learning”. Beteendet förändras, men värdegrunden består. Man försöker alltså att komma till 

rätta med problemet med beteendet utan att ifrågasätta orsakerna till beteendet. Hade den 

ansvarige för produktlanseringen istället för att öka budgeten ifrågasatt lanseringsstrategin 

och gjort en ny omvärldsanalys kanske resultatet av detta blivit att en ny värdegrund skapats 

och som en följd av det ett nytt beteende. Är den nya värdegrunden utformad på ett 

kontextuellt sett korrekt sätt uppstår också att beteendet återigen uppnår ”fit”. Det senare 

sättet att hantera problemet kallas ”double loop learning”. 

 

Problemen med att uppnå ”double loop learning” menar Argyris & Schön främst beror på att 

ett ifrågasättande av värdegrunden ofta framkallar ångest hos individen. För att detta 

resonemang ska bli förståeligt är det nödvändigt att redogöra för hur man inom kognitiv 

psykologi vanligen definierar ångest. Kliniskt är ångest en fysisk reaktion på en upplevd men 

icke verklig fara. När människor blir utsatta för fara är vår biologiska reaktion att fly eller 

slåss. Tyvärr är den upplevda faran ofta omedveten. Men då vi inget har att slåss emot och 

inget att fly ifrån står vi där med ett aktiverat nervsystem och hög adrenalinnivå, fulla av 

rädsla för något vi inte känner till. Reaktionen på det varierar, men ingår alltså i begreppet 

ångest. I organisationssammanhang handlar ångesten ofta om rädsla för det okända. Att tala 

om förändringar är därför farligare än att faktiskt genomföra dom, eftersom själva 

förändringen konkretiseras av att den genomförs och därför blir den mindre farlig. 

Ångestfyllda människor i organisationer tenderar att antingen fly på något sätt eller bli 
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fullständigt obstinata motståndare till något.64 Ångest påverkar även förmågan att lära65. 

Forskning visar att ångest kan höja inlärningsförmågan, men då endast vid mycket enkla 

situationer. När komplexiteten blir något högre får ångesten en hämmande inverkan på 

individen då denne bygger upp en oro och osäkerhet inför de olika utfall som kan komma ur 

den aktuella situationen.  

 

Argyris & Schön menar att detta problem är mycket svårt att överkomma. För att detta ska 

kunna förklaras på enklast möjliga vis är det essentiellt att först förklara ytterligare av deras 

teori. Ett grundantagande som teorin bygger på är att alla individer har, oavsett i vilken 

organisation, något de kallar ”theory of action”, ett begrepp vi har valt att översätta som en 

beteendekarta. Ställd inför en situation som kräver respons i någon form konsulteras denna 

beteendekarta för att utifrån denna välja beteende. De utvecklar detta resonemang med att 

dela upp denna karta i formell66 (”espoused theory of action”) och informell67 (”theory in 

use”). Med formell beteendekarta menas den som en individ skulle referera till om han/hon 

blivit tillfrågad att redogöra för hur han/hon skulle bete sig i en hypotetisk situation. Detta 

skiljer sig enligt Argyris och Schön för hur individen skulle bete sig om den hypotetiska 

situationen blev verklighet.  

 

Inte nog med att ”double loop learning” alltså kan framkalla ångest som är hämmande för 

lärandet, så räcker det inte med att försöka ändra på den formella beteendekartan utan man 

måste vid ”double loop learning” även försöka ändra den informella beteendekartan. Detta 

menar Argyris och Schön endast kan uppnås genom ett medvetandegörande av det informella 

beteendet samt en grund för mycket öppen kommunikation.  

 

Det är dock möjligt att påverka de grundläggande värderingarna, de som styr beteendet. 

Genom att aktivt försöka påverka organisationskulturen på sådant sätt att de grundläggande 

idéerna överensstämmer med den formella beteendekartan kan ”double loop learning” 

åstadkommas. På individnivå menar Argyris och Schön att man från ledningshåll genom att 

stimulera en miljö som tolererar avvikande tankar och åsikter kan åstadkomma den öppenhet 

mellan individer som krävs för att minimera risken för en alltför stor diskrepans mellan den 

formella och informella beteendekartan.  

                                                 
64 Flaig, Roland, Intervju 031204. 
65 Ellis & Hunt, Fundamentals of cognitive psychology, 1993. 
66 Vår översättning. 
67 ibid. 
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Sammanfattningsvis kanske bör påpekas att Argyris och Schön inte menar att det är omöjligt 

att uppnå ”double loop learning”, men de har fortfarande (trots mycket omfattande och 

intensiva studier under lång tid) inte funnit en organisation som utan någon form av yttre 

ingripande lyckats.  

 

En av de senare teoretikerna som forskat kring lärande, Bo Hedberg, menar att ett sätt att 

uppnå ”double loop learning”, d.v.s. reflektera över och omforma sin värdegrund, är att först 

tvingas ”lära av” den gamla68. Piaget använde sig av exemplet med barnet som insåg att dess 

värld var större än kvarteret han bodde i, och nästa världskarta bestod för barnet av hela 

stadsdelen eller hela staden för den delen. Hedbergs poäng är att först när man bryter ner de 

gamla värdegrunderna finns goda möjligheter att få nya. Hedberg menar att eftersom ett 

avlärande av en världsbild måste följas av ett inlärande av en ny, så kan avlärandet fungera 

som en slags utlösare för nyinlärning. Vårt resonemang i denna teoretiska referensram tar sin 

utgångspunkt i detta, och vi menar att incitament borde kunna vara en slags utlösare för 

avlärning och sedermera nyinlärning, om dessa incitament är utformade för att stimulera 

kontinuerlig reflektion av de effekter som den anställdes handlingar och beteende har. 

Problemet är som tidigare konstaterat att utforma incitamenten på så vis att de motiverar till 

reflektion, utan att för den delen åsamka ångest hos individer. 

 

 

                                                 
68 Nystrom & Starbuck, Handbook of organizational design, 1981. 
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4 Empiri  
I kommande kapitel kommer vi att presentera de uppgifter som vi fick under intervjuer med 

Mikael Ahlberg på Frigoscandia, respektive Juan Vargues på Besam.  

 

4.1 Empiri Frigoscandia 
Nedan presenteras fallföretaget samt den empiri som genererades under en intervju med 

Mikael Ahlberg (fortsättningsvis benämnd MA), platschef för Frigoscandias anläggning i 

Helsingborg. 

 

4.1.1 Företagspresentation Frigoscandia Distribution AB, Helsingborg 
Frigoscandia i Helsingborg utför logistiktjänster för livsmedel inklusive lagring, 

administration och finansiella tjänster till kundsegment som producenter och importörer, 

dagligvaruhandelkedjorna samt catering. Anläggningen i Helsingborg omsätter idag ca 120 

miljoner per år och har ca 100 anställda, varav 30 tjänstemän och 70 kollektivt anställda. 

Deras vision är sedan länge att vara det ledande företaget i branschen, eller som de uttrycker 

det ”livsmedelsbranschens förstahandsval”. Affärsidén är att skapa konkurrensfördelar för 

sina kunder genom flexibla och effektiva logistiklösningar för livsmedel. 

 

Frigoscandia har anor från 1941 när Marabou köpte Findus och startade upp ett nytt 

produktområde runt fryst mat. Företaget sysslade redan då med deras viktigaste 

serviceområde; kylförvaring, frysning och kyld transport. Helsingborgs Fryshus, som 

företaget då hette, blev snart ett av de ledande företagen inom sin bransch i Sverige och senare 

i Europa. Vid denna tid fanns även stor teknisk utveckling på företaget, därav bestämde man 

sig för att bilda olika dotterbolag till exempel Frigoscandia Contracting AB, Frigoscandia 

Food Process Systems AB och till sist, innan alla dotterbolagen såldes 1996, Frigoscandia 

Equipment AB. 1968 blev en ny milstolpe för Helsingborgs Fryshus. Företaget var nu 

representerat i flera europeiska länder och hela företaget bytte namn till Frigoscandia AB. 

Under 70-talet växte man snabbt, både genom att bygga eget samt uppköp av diverse andra 

företag.  

 

I början av 1978 såldes Frigoscandia av dåvarande ägare Malmrosgruppen på grund av 

finansiella svårigheter till Aga AB. 1980-talet karaktäriserades av omorganisation och 
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utbildning för personal, speciellt management som uppmanades att fokusera mer på service, 

kvalitet, motivation och att involvera personal. 1994 blev man självständiga genom att AGA 

gav sina aktieägare en aktie i Frigoscandia för varje de hade i AGA. Ett och ett halvt år senare 

köpte ASG AB upp alla aktier och man hade ny ägare igen. Så skulle det förbli tills 

amerikanska ProLogis köpte Frigoscandia från ASG. 1998 gick de igenom en ytterligare stor 

omorganisation med målet att implementera en global aktionsplan i organisationen hela 

världen över. Tidigt förra året bestämde sig ProLogis att dra sig ur temperaturkontrollerade 

affärer och Frigoscandia är nu åter igen självständiga. 69 

 

4.1.2 Förändring på Frigoscandia 
Det har i Frigoscandias historia skett ett stort antal förändringar i till exempel form av olika 

ägarbyten, som vi har beskrivit under företagets presentation i metodavsnittet. På senare tid 

har det dock inte skett någon större förändring i strategisk mening. Den senaste stora 

strategiska förändringen var införingen av vad man kallar en trepartslösning, där man i 

logistiken tar över hela processen från leverans från sina kunders leverantörer till 

lagerhållning av gods samt senare leverans till kundens kunder. I övrigt är den största 

förändringen som skett på anläggningen i Helsingborg tillsättandet av MA som ny 

anläggningschef. Vid sin ankomst upptäckte han att vissa saker behövde ändras, i första hand 

de anställdas inställning till sin arbetsuppgift, men också till företaget som sådant. I 

förlängningen är det även företagskulturen som behöver förnyas. 

 

4.1.3 Önskad värdegrundsförändring 
Enligt MA präglades organisationen före hans ankomst mycket av toppstyrning. Det var 

ledningen som bestämde vad som skulle göras, när det skulle göras och framförallt hur det 

skulle göras. Detta beteende ifrågasattes aldrig eftersom Frigoscandia konstant växte och gick 

allt bättre år efter år. Emellertid menar MA att det medförde att en stor andel av personalen 

saknade motivation och engagemang då deras röst sällan hörsammades. Visserligen 

genomfördes undersökningar angående attityder och förslag från personalen uppmuntrades 

genom en förslagslåda, men dessvärre följdes dessa aldrig upp enligt MA. Han beskrev 

situationen som ”mycket snack och lite hockey”70. MA menar att detta har lett till att 

personalen tröttnade på att engagera sig och saknar den motivation som eftersöks. 

                                                 
69 www.frigoscandia.se 
70 Ahlberg, Mikael, Intervju 031208. 
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Idag vill MA istället införa ett tankesätt där samtliga processer och beslut kontinuerligt ska 

vara föremål för ifrågasättande och på så vis hela tiden förbättras och med det också 

verksamheten. Han vill ändra inställningen att det gamla alltid är bäst och har sedan sin 

ankomst tryckt på att det är bättre med beslutsprocesser och utarbetande av arbetsmetoder 

som kommer fram genom gemensamt beslutsfattande på alla plan. Genom att samtliga 

berörda engageras och uppmuntras till att ifrågasätta så skapar man efterhand en dynamisk 

organisation som hela tiden försöker förbättra det som redan är bra. Dessutom vill MA 

understryka att han inte gör någon stor urskillning mellan de kollektivt anställda och 

tjänstemännen, utan att det är lika viktigt att få lagerarbetarna att ifrågasätta som de 

kontorsanställda. 

 

4.1.4 Förändringsplan 
För en tid sedan gjorde man ett försök att skapa en känsla av gemenskap såväl mellan 

anställda och organisationen som de anställda emellan. I en workshop som ledningen 

genomförde utarbetades och moderniserades målsättningar och vision. För att få anställda att 

arbeta mot dessa målsättningar och för att öka förståelsen för visionen delades 

informationsbrickor ut till alla anställda som i korthet presenterade målen, visionen samt 

företagets hörnstenar. Man utarbetade även en pärm med mer detaljerad information, som alla 

anställda fick tillgång till och uppmanades att läsa. Förhoppningen var att skapa en ökad 

förståelse inför förändring i mål och verksamhet. MA menar att många anställda har känt att 

förändringar och nya mål tvingats på dem, men att de ändå fortsatt att tänka i gamla och 

invanda banor. Ledningen hoppades att genom ökad förståelse och insikt i de tankebanor som 

lett fram till förändringsbeslutet öka chansen att de anställda tog de nya riktlinjerna till sig på 

ett annat sätt än tidigare. 

 

När Frigoscandia anställer en tjänsteman, annonserar de, genomför ett antal intervjuer, gör 

tester samt ger den nyanställda en ordentlig introduktion. Man får som nyanställd tjänsteman 

ofta också en slags fadder, som man får följa den första tiden innan man själv lärt sig såväl sitt 

jobb som företaget. På den kollektiva sidan har det i princip varit tvärtom, där det funnits 

exempel på lageranställda som ”/…/ hämtats in från gatan och anställts över en kopp 

kaffe.”71.  MA menar att anställningsprocessen bland tjänstemännen ger intrycket att 

                                                 
71 Ahlberg, Mikael, Intervju 031208. 
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organisationen är mån om dem och att den stärker deras egen känsla för sin position när man 

visar att man inte anställer vem som helst. Därför vill MA nu sträva efter att kunna lägga ner 

lika mycket resurser på att anställa lagerarbetare som tjänstemän, dels för att försäkra sig om 

att man får en god och harmonisk personal, men också för att uppnå den effekt som 

anställningsprocessen har haft på tjänstemännen, att företaget bryr sig och att individen 

känner att han/hon  är av betydelse för organisationen. 

 

De har på Frigoscandia även infört kontinuerlig utbildning av personalen och då personal från 

samtliga områden. Syftet med dessa utbildningar är i första hand att få alla att känna ansvar 

för sin roll och skapa en känsla av deltagande i företaget. Utbildningen i företaget består 

främst av ett eget kursprogram. Det gäller kurser inom dataprogram som Excel eller Word 

samt utbildning i lagersystemet eller kurser i lagerhantering. Meningen är att alla anställda ska 

gå dessa kurser. Den effekt man hoppas detta ska ge är en miljö som präglas av öppenhet och 

insyn i alla delar av organisationen, vilket MA hoppas i förlängningen ska leda till motiverade 

medarbetare. Han menar att man vill komma bort från det som var vanligt för en tid sedan, när 

personalen bara kom in till sitt arbete och gjorde vad de skulle utan att egentligen varken 

känna engagemang själv eller från organisationens sida.  

 

Speciella rutiner för skiftbyte på lagret har införts för att öka chansen att ”alla kan hälsa på 

alla” och på så vis öka sammanhållningen. Det finns fortfarande förslagslådor på de olika 

avdelningarna och alla förslag som lämnas in premieras med en bingolott.  

 

Företaget har nu också börjat jobba med arbetsrotation. Nyligen har ett utomstående företag 

gjort en hälsoundersökning inför det kommande hälsobokslutet. Denna undersökning innehöll 

även attitydundersökningar och i denna framgick det att många av personalen efterfrågade 

mer varierande arbetsuppgifter. På grundval av detta resultat genomfördes således 

arbetsrotation, och då i första hand bland kollektivanställda. 

 

MA vill som sagt skapa en organisation där samtliga medlemmar känner deltagande och inte 

minst sitt värde för företaget. Han försöker medvetet stimulera detta genom att ge de anställda 

möjlighet att själv finna lösningen på de problem som de kommer med till honom, genom att 

helt enkelt fråga vilken lösning den anställde själv tycker verkar bäst och varför. Istället för att 

som chef ge svar på alla frågor vill han att alla anställda ska känna att de dels har mandat, 

men framförallt kompetens att lösa problemen själv. Han inser att det i vissa situationer är 
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svårt att inte ställa ledande frågor och att man därigenom påverkar personalens beslut, men 

målet är ändå att alla ska ha eget mandat, inom vissa gränser, att lösa problem själva. MA 

menar att det är lätt för många att säga att de har delegerat, när de bara har blivit av med vad 

de känner är besvärande uppgifter. För att få en effektiv delegering med poäng att gynna de 

understående måste personen i sig vara intresserad av given uppgift, få mandat att kunna 

genomföra den fullt ut samt att få information och förståelse för vilken roll uppgiften spelar 

och varför man har utfört den. Då först har individen blivit involverad i sin nya uppgift och 

fått en bredare förståelse. 

 

För att ytterligare stärka den anställdes uppfattning om sitt värde inom organisationen, får 

anställda vara med mer från början av beslutsprocesser. De får ett bättre perspektiv på denna 

och får lättare att få igenom sina idéer. Organisationen har också infört kontinuerliga möten 

med både kunder och anställda för uppföljning och feedback på sina arbeten och prestationer.  

 

MA menar att människor har lätt att ta till sig det negativa i situationer och för att lösa detta 

planerar han att jobba mer med arbetsledarna, som i sin tur kan föra ner denna feedback till 

sina respektive underordnade, för att reflektera hur bra prestationen har varit och därmed 

väcka mer positiva känslor. MA menar att det är viktigt att ge beröm och anser att det är 

denna typ av incitament som är effektiva och menar att en högre lön inte ökar prestationen, 

utan bara är ett tillfälligt incitament. Han menar att det egentligen är ibland bara för dagen 

eller eftermiddagen när man får sin högre lön som man anser den som en belöning. 

 

MA har gått en motiveringskurs och har sedan dess funderat på om eventuellt alla inom 

företaget ska gå en liknande kurs. Han anser att kunskapen att lära sig hur man uppfattar sig 

själv och hur man uppfattas av andra människor är viktig. 

 

Att som motsats till incitament eller belöningar också använda sig av någon form av 

bestraffning när de anställda har gjort något misstag, anser MA ofta är verkningslöst. I vissa 

av sådana situationer använder Frigoscandia sig endast av arbetsmiljölagen och ger muntliga 

eller skriftliga varningar när det finns belägg för sådana. Dessutom har ledningen även 

möjlighet att omplacera personal, som inte passar in eller missköter sig, till andra avdelningar. 

I de flesta fall försöker man idag dock att förklara konsekvenserna av den anställdes gärning 

istället för att straffa. MA berättar att man alltid också försöker finna orsaken till misstagen. 

Visar det sig att det orsakats av slarv hoppas MA att istället för att bli upprörd över slarv, låta 
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den anställde förstå vad misstaget kostar företaget och därmed också utveckla den anställde, 

kanske främst vad gäller förståelsen för företaget men också för ren personlig kunskaps och 

erfarenhets skull.  

 

MA ser informationsdelning som ett verktyg för att öka intresse och förståelse hos den 

anställde. Anställda bjuds exempelvis in i budgetprocesser, och MA anser att istället för att 

”/…/ slå någon i skallen med siffror /…/”72 och diskutera något de inte begriper och anklaga 

att de inte håller budget, kan man istället gemensamt komma fram till varför man inte håller 

budget och låta de själva komma med förslag och nya idéer. 

 

4.2 Empiri Besam 
Vi kommer nedan att presentera den empiri insamlad under en intervju med Juan Vargues (i 

fortsättningen benämnd JV) på Besam AB i Landskrona. Vi får här också tillägga att till 

skillnad från intervjun med Mikael Ahlberg på Frigoscandia, som arbetar som 

anläggningschef för den del av företaget som är lokaliserat i Helsingborg, så får JVs position 

som CEO för hela koncernen honom att se vårt ämne ur ett annat perspektiv. (Från JVs 

perspektiv handlar det om att få alla dotterbolagen att samarbeta, inte bara de enskilda 

anställda, vilket gör att det för honom är viktigt att de individer som leder de olika bolagen 

också följer hans målinriktning och hans tänkande.) 

 

4.2.1 Företagspresentation Besam AB, Landskrona 
Besam AB i Landskrona tillverkar automatiska dörrar, men säljer numera dörrarna i ett 

servicekoncept där tonvikten läggs på service. I Landskrona omsätter man idag ca 200 

miljoner per år och koncernen har ca 1500 anställda världen över. Affärsidén är att underlätta 

för och skapa bekvämlighet för människor i deras vardagsliv. Besam AB har en 40-årig 

historia, från att ha haft en handfull anställda i Landskrona, till att nu ha spridit sig över hela 

världen. Sedan början av 2002 tillhör de även koncernen Assa-Abloy.  

 

Under 60-talet marknadsförde de bara en produkt, den automatiska dörröppnaren, samt 

fokuserade på kraftig internationell expansion. Dotterbolag etablerades snabbt i Europa. På 

70-talet breddades sortimentet genom utveckling av skjutdörrsautomatiken. För att kunna 

                                                 
72 Ahlberg, Mikael, Intervju 031208. 
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upprätthålla driftssäkerhet utvecklade Besam tidigt sitt eget serviceprogram med 

installationer, förebyggande underhåll och uppföljning. För att ytterligare stärka 

kvalitetsgarantin har Besam startat tillverkning i egen regi, därmed kan kunderna erbjudas 

kompletta lösningar som är direkt anpassade till kundens specifika behov. Tidigare kunde 

alltså Besam konkurrera med högre kvalitet i teknisk bemärkelse, men det går idag inte att 

konkurrera endast med teknik. Besam har under de senaste åren därför genomgått stora 

förändringar och har sedan en tid tillbaka arbetat med ett mera segment- och kundorienterat 

synsätt, för att kunna behålla sin position som världsledande inom sin bransch. Produkterna i 

deras bransch, liksom i många andra branscher, blir mer och mer lika och detta innebär att de 

måste tillföra sina kunder ett mervärde i form av hög applikationskunskap och hög 

servicegrad. Den utökade produkten är den del av Besam som är mest konkurrenskraftig. De 

har under de senaste åren börjat implementera key account management som en central 

strategi. Den kan sägas innebära att ledningen strävar efter att knyta såväl kunder som 

leverantörer närmare sig, och då främst de större kunderna och leverantörerna.  

 

Besam AB har 24 dotterbolag i olika geografiska segment, som sedan har anpassat sin vidare 

segmentering efter lokala förutsättningar. Visserligen är större delen av dessa företag 

centrerade till Europa, men det föreligger fortfarande stora skillnader i företagskultur och 

styrsystem i de olika dotterbolagen, på grund av deras geografiska belägenhet. 73   

 

4.2.2 Förändring på Besam 
Förändringarna på Besam har de senaste åren genomförts på två olika plan. För det första har 

de strävat att lämna sin på teknik mycket fokuserade affärsidé bakom sig för att istället 

kundanpassa sin produkt så mycket som möjligt. Detta har man gjort genom att skapa ett 

servicekoncept där man säljer helhetslösningar. Företagets gamla affärsidé hade enligt Juan 

helt enkelt blivit för gammal och då teknik blivit väldigt lätt att kopiera fungerade inte det 

längre som konkurrensfördel. Den andra stora förändringen på senare tid är att företaget blivit 

en mer utpräglad koncern. Tidigare var varje nationellt bolag mer autonoma, utan att 

egentligen ha en förenad vision med de övriga i Besamgruppen. Numera har en gemensam 

vision utarbetats och förändringen har således bestått i att försöka skapa högre grad av 

harmoni och samarbete i koncernen än vad som tidigare varit fallet. 

 

                                                 
73 www.besam.se 
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4.2.3 Önskad värdegrundsförändring 
Vad gäller förändringen av affärsidé menar JV att det sällan är individernas värderingar och 

beteende som i första hand behöver förändras. Problemet ligger inte i teknikfokuserade 

ingenjörer, som inte har erfarenhet av kundanpassat arbete,  utan snarare i de värderingar som 

ligger fast förankrade i verksamheten. Det är enligt JV viktigare att försöka förändra den 

entreprenörsanda som genomsyrat företaget sedan dess bildande för 40 år sedan. JV menar att 

företaget nu befinner sig i toppen på företagets livscykel och om man inte moderniserar 

Besam kommer man så småningom börja dala. Problemet är alltså att stimulera nytänkande 

och försöka tvätta bort tanken att ”vi gör som vi alltid gjort”. Även i den andra 

förändringsprocessen, där man försöker skapa en unison vision för hela koncernen, är denna 

problematik mest central. 

 

4.2.4 Förändringsplan 
JV har börjat med att identifiera vilka anställda som måste påverkas och analysera deras 

situation. Man har i denna process utgått från två parametrar, där den ena bedömer ifall de 

levererar och den andra huruvida de delar företagets värderingar. Problematiken med detta 

menar JV uppstår när de beslutsfattare, som ofta har inflytande över många anställda, inte 

delar värderingarna som företaget vill stimulera, samtidigt som de levererar bra resultat. I 

tillägg menar JV att många av de berörda cheferna suttit på sina positioner en längre tid och 

han har uppfattningen att dessa människor ofta har vad han kallar ett enkelt beteende, de är 

inte ”hungriga” längre. Den största orsaken till detta tror JV kan vara att de har gått i samma 

spår länge och att det på så sätt ”/…/har varit för enkelt att tjäna pengar”74.  

 

JV ser företaget som en triangel, med delarna passion, vision och aktion. Han menar att det är 

först när alla tre sidorna av triangeln passar ihop som man får ett verkligt produktivt och 

effektivt företag. JVs uppgift består att se till att dotterbolagscheferna kan identifiera sig med 

denna triangel och på så sätt fungera som förändringsagenter för nästa led i företaget. 

Eftersom många av de tidigare cheferna dels suttit länge på sin position och dels (i de flesta 

fall) varit mycket lyckosamma så menar JV att det är mycket svårt att få dessa av egen vilja 

och engagemang att fungera som förändringsagenter. Så istället för att försöka påverka det 

grundläggande beteendet hos cheferna, har de istället bytt ut dem, just för att få in ny passion i 

företaget. Dessutom säkerställer de att de får personal som kan följa den nya visionen och inte 

                                                 
74 Vargues, Juan, Intervju 031211. 
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har fastnat i gamla spår och gammalt tänkande. Det är passionen för förändringen som spelar 

en stor roll och det är därför också viktigt att hitta passionerade människor som kan leda de 

olika delarna i koncernen. JV försvarar detta ganska hårda ledarsätt med att det inte är 

ekonomiskt försvarbart att i absurdum försöka ”lära gamla hundar att sitta” och menar att om 

man trots att man varit med i utarbetandet av visionen inte kan tänka sig arbeta för att 

implementera den i organisationen, så är man helt enkelt fel man på fel plats. Han menar 

vidare att om man låter det gamla tankesättet överleva i det tysta inom organisationen finns en 

stor risk att när yngre förmågor som har passion för det nya kommer in i organisationen inte 

blir accepterade och de lätt kan bli motarbetade och kvästa. Entreprenören Bertil Samuelsson, 

som startade Besam, skapade en viss miljö, som nu beskrivs som mentalt bedövande, där bara 

hans åsikter räknades. Att nu försöka skapa en miljö som främjar eget tänkande är svårt när 

gammalt tänkande ”sitter i väggarna”. 

 

På samma vis som alla dotterbolag har haft en egen vision, har de också haft en egen kultur. 

Försök att skapa en gemensam kultur för hela organisationen görs kontinuerligt, men eftersom 

de olika dotterbolagen ligger utspridda över hela världen är detta ingen lätt uppgift. Ett sätt 

har varit att anställa människor som delar samma värderingar. De har också genom olika 

utbildningar i till exempel ledarskap, kulturella avvikelser och hur man bygger upp en vision 

försökt stärka förståelsen och sammanhållningen inom koncernen. JV tycker att de idag har en 

mycket sammansvetsad ledningsgrupp, men att de anställda som arbetar precis under 

ledningsgruppen inte ännu hunnit inkorporerats i processen. Emellertid menar JV att detta är 

dotterbolagschefernas jobb och inte hans. 

 

För att ytterligare öka sammanknytandet mellan bolagen och de anställda har ett globalt 

intranät implementerats nyligen. Det fungerar som ett forum för samtliga anställda världen 

över där man delar information. JV tror starkt på att den interna kommunikationen är mycket 

nödvändig för att alla anställda ska förstå visionen. Alla anställda måste kunna identifiera sig 

med företagets idéer och därför måste man bygga upp relativt enkla budskap, som alla kan ta 

till sig. Detta är speciellt viktigt i ett globalt sammanhang, där det finns stora kulturella 

skillnader och ännu större skillnader i grundvärderingar. JV tillbringar mycket tid med att 

besöka de olika dotterbolagen för att bygga upp relationer och för att försäkra sig om att alla 

förstår vad företaget står för. 
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Avslutningsvis menar JV att öppenheten har blivit större den senaste tiden och han hoppas att 

den kommer att fortsätta vara stor i förhoppningen att ökad öppenhet leder till ökat förtroende 

och på sikt även ökat samarbete. 

 

JV nämner att om de hade haft möjlighet att göra om förändringen, så hade de idag satsat på 

enbart de största företagen inom koncernen till en början, för att få igenom en snabbare 

förändring hos dem och låta de mindre företagen följa efter senare. 

 

JV anser att belöningar i sig är viktiga, men också ofta överskattade och tycker inte att han 

kan se något samband mellan att dela ut belöningar eller hur olika människor har presterat 

eller handlat. Det är snarare viktigt menar JV att inte vara rädd för att ifrågasätta, utan snarare 

berömma detta beteende och genom utbildningarna hoppas han att detta ska stimuleras 

ytterligare. 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer vi att försöka tolka de data som våra intervjuer gav på respektive 

företag. Tolkningen kommer att ske i flera steg, där det första är att redogöra för hur vi 

uppfattat de gamla värdegrunderna, samt vilken värdegrund som eftersträvas. Därefter 

försöker vi ta reda på vad de olika incitamenten egentligen kan komma att leda till, och 

varför. Frågan varför försöker vi besvara med hjälp av de teorier kring motivation som vi 

redogjort för tidigare. Den aktuella frågeställningen blir sedan att analysera på vilket sätt 

incitamenten enligt teoretikerna kan komma att motivera. Slutligen använder vi oss av den 

modell som presenterades i teoriavsnittet (se figur 1). Empirin kommer inte att direkt 

appliceras på denna modell, utan vi kommer snarare se modellen som ett analytiskt verktyg 

för att kunna analysera huruvida vi tror incitamenten har möjlighet att motivera till en 

påverkan av värdegrunden.  

 

5.1 Analys Frigoscandia 
Frigoscandia har under lång tid präglats av tanken att det man alltid gjort har alltid varit 

lyckosamt och ”rätt”. Organisationen har vidare genomsyrats av uppfattningen att ledningen 

alltid vet bäst samt att det är endast deras tankar, åsikter och handlingsförslag som varit 

aktuella.  

 

5.1.1 Gammal värdegrund 
Således kan vi se att dessa värderingar lett fram till det oengagerade och nästintill 

handlingsförlamande beteende hos personal utan beslutsställning som beskrivits för oss. 

Värderingarna kan därför kortfattat beskrivas: 

 

1. Vi gör som vi alltid gjort.  

2. Vårt ifrågasättande är inte intressant/relevant för beslutsfattarna. 

 

Det är vår uppfattning att dessa två går hand i hand. Det har inte spelat någon roll om de 

anställda ifrågasätter besluten eller rutinerna, eftersom deras idéer sällan hörsammats eller 

tagits till vara. Detta har ytterligare förstärkt värderingarna och företaget har hamnat i en ond 

cirkel. 
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5.1.2 Eftersträvad värdegrund 
De nya värderingarna som eftersträvas är de tidigares raka motsats. Numera vill ledningen 

stimulera ett mer ifrågasättande beteende och vill genom att förankra besluten i 

organisationen öka den enskilde anställdes förmåga att påverka besluten. Effekterna man 

eftersöker är en större harmoni i organisationen samt ökad samhörighet bland personalen. De 

nya värderingarna som man vill skapa kan således sammanfattas som följer: 

 

1. Finns det andra sätt att göra detta på? 

2. Vad kan jag och mitt kunnande tillföra beslutsprocessen så att outputen blir så hög 

som möjligt för organisationen? 

 

En första observation vi gör är det faktum att de nya värderingarna är av karaktären frågor. 

Istället för att ha värderingar som är något statiska, vill man stimulera reflekterande av rutiner 

och arbetsprocesser vilket man hoppas leder till ett mer dynamiskt tänkande. Så långt är ju allt 

väl, men det är för oss minst lika intressant att studera hur man tänkt sig att implementera 

detta. 

 

5.1.3 Förändringsplan 
Som vi ser det har man på Frigoscandia ansträngt sig väldigt mycket för att skapa en känsla av 

medvetenhet om sin betydelse hos de anställda. Genom att helt enkelt fråga de anställda vad 

de tycker och på så sätt skapa en organisation där samtliga medlemmar känner deltagande och 

inte minst sitt värde för företaget, visar från ledningens sida på ett mycket medvetet 

kulturskapande. 

 

Det ökande informationsutbudet från ledningens sida tror vi leder till ökad medvetenhet och 

involvering i företaget hos de anställda. Detta är ingen generell kausalitet, utan mer 

information kan likaväl leda till ”information overload” vilket inte är något positivt fenomen. 

Emellertid har ledningen på Frigoscandia tidigare varit mycket återhållsamma med 

information, varför vi ser det ökade informationsutbudet som något positivt. Det är vår 

uppfattning att detta kan bland personalen leda till mindre osäkerhet kring sin roll i 

organisationen. Huruvida minskad osäkerhet leder till ökad medvetenhet om sin egen 

betydelse är en frågeställning som denna uppsats inte fokuserar på. Det enda vi kan med 

säkerhet säga är att osäkerhet i sig är något som hämmar vidareutveckling och nytänkande.  
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Rutinerna för anställning (som de fortsättningsvis är tänkta att vara för samtliga former av 

anställning) signalerar till såväl de redan anställda som de som ska anställas att de har en 

viktig roll i och för företaget. Känslan av att vara speciell då man anställs anser vi kan kopplas 

till det Maslow benämner som behovet av uppskattning och status, vilket leder till ökad 

motivation och självkänsla. Rutinerna kan även kopplas till Vrooms teorier kring inre 

incitament, genom känslan att tillhöra den speciella och väl utvalda gruppen vilket i sig är en 

stor motivator. 

 

Det tredje inslaget som ses som incitament är utbildningen av samtliga anställda på 

Frigoscandia. Detta tror vi kan leda till att öka de anställdas självförverkligande vilket såväl 

Schein som Maslow menar vara motiverande. Dessutom anser vi att Lockes värderingsteori är 

relevant utifrån hur högt de anställda värderar att utvecklas.  

 

Försöket att skapa en ökad gemenskap genom införandet av särskilda rutiner vid skiftbyte är 

något som så gott som samtliga motivationsteoretiker hävdar är viktigt eftersom människan är 

ett socialt djur med stort behov av en känsla av samhörighet.  

 

Att företaget också har börjat jobba med arbetsrotation, efter att många av personalen 

efterfrågade mer varierande arbetsuppgifter, kan man tolka som ett incitament till många 

anställda att stanna i företaget. Man får större inblick i företaget, får lära sig fler 

arbetsuppgifter, ändra sina rutiner med jämna mellanrum, får ett bredare vetande och en större 

förståelse för andras arbete samt en större förståelse för organisationen som helhet. Här kan 

man dra direkta paralleller till Herzbergs motivations-hygienteori där han menar att man kan 

producera arbetstillfredsställelse och därmed öka motivationen genom att förbättra 

möjligheterna för arbetsberikning och i detta fall genom ett mer utmanande och ansvarsfullt 

jobb. 

 

Det faktum att man numera följer upp de anställdas prestationer på ett annat sätt än tidigare, 

tror vi ytterligare stärker de anställdas vilja att prestera, eftersom deras arbete 

uppmärksammas på ett annat sätt än tidigare. Uppföljningarna kan relateras dels till det 

Madsen menar är centralt i motivationshänseende, men även Vrooms teori om förväntningens 

påverkan på prestationen är aktuell. Om vi antar att det blir allmän praxis att den anställda 

förväntar sig uppföljning och feedback på sitt arbete kommer han sannolikt att prestera bättre 
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än om uppföljning saknades. Införandet av mer kontinuerlig feedback, såväl negativ som 

positiv tror vi kan stärka den anställdes uppfattning om sin betydelse och på så vis bli mer 

motiverad. Det faktum att de ofta istället för bestraffning gemensamt försöker finna orsaken 

till misstagen som begåtts kan tolkas som att toleransen för misstag är stor, och med det följer 

att individer kan uppleva att de har större svängrum, vilket i sin tur kan leda till ökat 

initiativtagande. Detta går helt i linje med de kritiker som bland annat har kritiserat Herzbergs 

teorier där de menar att belöningar och straff är två sidor av samma mynt och att båda 

varianter är manipulativa. Kohn, en kritiker som är tidigare nämnd i arbetet tar bl.a. upp 

frågan om incitament bara löser tillfälliga problem och inte klargör dem, så att meningsfulla 

förändringar kan göras, vilket vi kan se att Frigoscandia försöker göra här. De försöker vid till 

exempel slarv istället för att bestraffa, låta den anställde förstå vad detta kostar företaget, 

kanske främst för att öka förståelsen. Detta anser vi dock i princip kan vara en bestraffning i 

sig, eftersom det finns risk att man då, om det bara är ett misstag, ökar den anställdes 

skuldkänslor. 

 

5.1.4 Potentiella effekter 
Det står för oss ganska klart att Frigoscandia snarare än att implementera den nya 

värdegrunden i företaget, försöker bryta den gamla. Samtliga incitament syftar till att 

motivera de anställda på ett annat sätt än tidigare, och dessutom verkar de alla försöka leda till 

ökad gemenskap mellan företag och anställda. De försöker alltså stimulera en ”double loop 

learning”, men når endast halvvägs. Resultatet tror vi snarare blir att det invanda beteendet 

kommer att förändras genom att den gamla värdegrunden, som det gamla beteendet orsakades 

av, kan komma att brytas. De nya värderingarna som vi tror dessa incitament kommer att leda 

till i första hand är inte de som eftersökts, utan snarare till värdegrunder såsom: 

 

1. Jag är viktig för företaget. 

2. Mitt arbete och sättet jag utför det på påverkar företagets resultat. 

 

För att ”double loop learning” ska kunna komma till stånd måste den formella beteendekartan 

överensstämma med den informella. Vi tror att de incitament som presenterats för oss, och 

som vi också redogjort för ovan, har möjlighet att skapa ökad kongruens mellan respektive 

beteendekartor. Detta menar ju Argyris och Schön är det viktigaste i sin strävan att uppnå 

”double loop learning”, och således är Frigoscandia på väg åt rätt håll, förutsatt att de 
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verkligen lyckas övertyga sina anställda om deras vikt. Vad vi kan se syftar Frigoscandias 

eftersökta nya värderingar helt och hållet till att skapa en organisation som har möjlighet att 

på ett naturligt sätt uppnå ”double loop learning”. De försöker inte stimulera ”double loop 

learning” till följd av en viss händelse, utan vill skapa en miljö där detta kan ske 

kontinuerligt. Huruvida detta kommer att lyckas eller ej, är inte denna undersökning i stånd att 

svara på. Vi kan endast konstatera att det från ledningens håll finns ett önskemål att skapa 

nämnda miljö, och att de utarbetade incitamenten drar åt samma håll. Effekten och 

genomslagskraft av dessa får tiden utvisa, men det är vår uppfattning att de har potential att 

kunna bryta de gamla värdegrunderna.  

 

Vi vill starkt understryka att de är mitt uppe i pågående förändring och det finns inget som 

styrker att effekterna verkligen blir de eftersträvade. De potentiella mål som vi har utläst ur 

empirin är inte uttalade från företagets håll, utan är endast ett resultat av vår analys. Vi vill 

också poängtera att det gäller att ha fenomenet ”corporate bullshit” i åtanke då vi endast har 

MA:s upplevelser, förhoppningar och planer att basera analysen på. Således kan effekterna 

likaväl totalt utebli, som leda fram till de resultat vi tror de kan uppnå. 

 

5.2 Analys Besam 
Vi vill återigen påpeka att analysen av Besam blir helt annan från den på Frigoscandia på 

grund av ett antal faktorer. För det första så har Besam undersökts ur ett koncernperspektiv 

vilket haft följden att vi inte haft möjlighet att få in data kring incitament på individnivå. 

Dessutom är incitamenten enbart riktade till dotterbolagens ledning och således avsedda för 

en betydligt mer avskild grupp än vad som avsågs med incitamenten på Frigoscandia. 

Metoden för analysen kommer likväl i möjligast mån att vara lik den föregående. 

 

5.2.1 Gammal värdegrund 
Besam är till sin situation likt Frigoscandia. Man har länge styrt företaget längs invanda spår 

och liksom på Frigoscandia har det varit ledningen som styrt och ställt. Av vad vi lyckats 

utläsa från data hämtat från intervjun med JV har värderingarna varit följande: 

 

1. Var man/dotterbolag för sig. 

2. VD vet bäst. 
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5.2.2 Eftersträvad värdegrund 
Idag vill man att hela koncernen ska ha en gemensam vision och som en följd av det få ökad 

samstämmighet och på så vis uppnå skalfördelar. Ensam är inte längre stark. Den andra 

värdegrunden har mycket av sin förklaring i att grundaren och entreprenören Bertil 

Samuelsson styrde och ställde med fast hand och ledde företaget till vad det är idag. Han finns 

emellertid inte kvar i bolaget och som en följd av detta behövs också en mer nytänkande och 

initiativrik personal, främst på ledningsnivå. De värderingar man vill uppnå kan kortfattat 

formuleras enligt följande: 

 

1. 1+1=3. 

2. Allas åsikter hörsammas. 

 

Liksom Frigoscandia är det i princip rakt motsatsförhållande mellan de gamla värdegrunderna 

och de som efterfrågas och försöker entusiasmeras.  

 

5.2.3 Förändringsplan 
Det är i denna del som analysen kommer att bli annorlunda. Som empirin visade har 

förändringarna (gemensam vision samt större samarbete dotterbolagen emellan) inte medfört 

någon övergripande plan att genom olika incitament försöka förändra ledningsgruppens 

synsätt. Emellertid gör inte detta Besam ointressant för vårt syfte eftersom vissa element av 

incitament kan spåras, men kanske mest intressant är sättet på vilket man försökt att få till 

stånd förändringen av värdegrunden. 

 

Genom att involvera personalen redan i beslutsfattandet, försöker man bryta de gamla 

värdegrunderna. Samtliga dotterbolagschefer medverkade i utarbetandet av den nya 

gemensamma visionen och deltagandet i sig tyder på uppmärksammande, vilket vi anser vara 

motiverande i sig. Detta kan med lätthet kopplas till Hertzbergs hygien- och 

motivationsfaktorer, eftersom de inblandade bör känna såväl erkännande som ansvar i denna 

process. På samma vis kan Vrooms teori om inre incitament kopplas till detta, eftersom 

individen känner att han hörsammas. Det intressanta i denna situation är dock det faktum att 

det fanns dotterbolagschefer som, trots sin närvaro i utarbetandet av den nya visionen, inte 

stödde densamma fullt ut och som en följd av detta blev utbytta. På så vis undvek man 
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underminering av dem som var avsedda att implementera den nya visionen. Vi tror att man i 

denna manöver inte bara säkerställde sig engagerad och entusiastisk personal som en följd av 

den nyrekrytering som följde, utan också markerade för övriga om spelets regler. Detta har ju 

mer av karaktären straff än incitament, vilket Kohn menar är två sidor av samma mynt 

eftersom de båda är manipulativa. Herzberg menar att i en sådan situation som beskriven där 

man i princip arbetar under hot om straff, skapar man endast en rörelse och inte motivation. 

 

Eftersom skillnaden dotterbolagen emellan, vad gäller såväl dess geografiskt betingade kultur 

liksom effekterna av avsaknaden av tidigare samarbete, måste anses vara ganska stor, har 

ledarna för dessa inte i någon större utsträckning tagit del av varandras situation och 

arbetsmiljö. Det faktum att man nu försöker skapa en ledningsgruppsmentalitet med 

kontinuerliga möten och gemensamma utbildningar bör leda till att relationer som tidigare 

inte funnits nu har en chans att byggas. Dessa relationer är första steget för att skapa insikt 

och ömsesidig förståelse. I Vrooms förväntansteori menar han att det finns ett antal olika 

faktorer som påverkar motivationen att prestera75. I Besams fall kan vi här relatera 

uppbyggandet av relationer till att förståelsen för organisationens mål ökar, vilket Vroom 

anser vara en faktor till att förväntningarna på prestationen ökar och då också motivationen att 

prestera. Även att de tillgängliga resurserna ökar (och då i form av andras erfarenheter och 

kunskap, men också rena skalfördelar) genom ett samarbete kan ses som en faktor som leder 

till ökad motivation att prestera.  

 

Huruvida implementeringen av intranätet kan tolkas som ett incitament ställer vi oss mycket 

tveksamma till. Visst kan man argumentera för att det leder till ökad öppenhet inom företaget, 

men vi vill hävda att det snarare medför att det ges möjlighet till ökad öppenhet, inte att det 

direkt leder till det. Det är viktigt att uppmuntra till att använda detta intranät för att det ska 

ses som ett incitament. Det är således snarare ett verktyg än något annat. 

 

Effekten av möjligheterna att de anställda numera kan jobba globalt, d.v.s. flytta mellan de 

olika nationella dotterbolagen, tror vi ytterligare kan stimulera en ökad konformitet mellan 

koncernens olika bolag. Erfarenheter sprids på ett naturligt sätt och dessutom anser vi att 

kompetensen kan öka. Detta eftersom det är rimligt att anta att en anställd som får se liknande 

problem lösas på olika sätt, då kulturen/kontexten kan skilja sig bolagen emellan, ökar 

                                                 
75 se Bilaga 2. 
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chansen till lärande.  Problemet är att alla inte har möjlighet att flytta runt i världen och även 

om möjlighet finns, så kanske viljan saknas. 

 

5.2.4 Potentiella effekter 
Vi ser inte några direkta incitament förutom utbildningen och i viss mån ”den globala 

arbetsplatsen” som kan leda till att de nya värderingarna kan uppnås. Med det är inte sagt att 

dessa inte kan uppnås, eftersom flera verktyg som kan ligga som grund för utveckling av 

incitament finns. Det finns dessutom en helt annan inställning på Besam, nämligen att din 

position och din medverkan i förändringsarbetet borde vara incitament nog. De incitament 

som ledningsgruppen i sin tur ska använda sig av nedåt verkar inte finnas något uttalat om och 

det kan kanske ha sin orsak i de stora kulturella skillnader och förutsättningar som finns 

dotterbolagen emellan. Å andra sidan är det just dessa skillnader man strävar efter att minska, 

så det kanske borde ha funnits mer utpräglade incitament. Vilka chanser bedömer vi då att 

Besams värdegrund förändras, med andra ord kan incitamenten stimulera ”double loop 

learning”? Dessvärre kan inte de data vi genererat svara på det. För att kunna svara på detta 

hade vi varit tvungna att söka svaren på en lägre nivå och då främst hos dels ledningsgruppen, 

men också på de olika dotterbolagens lokalkontor. Inte heller är vi säkra på att det är vad som 

vill uppnås. Visst vill man förändra värdegrunden, men det är vår uppfattning att man snarare 

än att stimulera ett lärande hos befintlig personal, vill föra in de nya värderingarna dels genom 

att rekrytera ny personal som har den nya värdegrunden med sig in i företaget, men också 

genom de signaler som skiftet har skickat till övrig personal. Genom att ta in nytt fräscht blod 

har förändringen fått ett ansikte och utan att gå in på det djupare, så är förändringsagenter 

viktiga vid större strategiska förändringar76. Plötsligt handlar då frågan snarare om 

förändringsagenters potential att stimulera ”double loop learning”. 

 

I fallet Besam har man således inte alls försökt använda sig av incitament för att stimulera den 

förändring av värdegrund som eftersträvas. På frågan varför finns som vi ser det flera 

tänkbara svar. För det första kanske vi måste om igen fråga oss om vi undersökt företagets 

förändring ur ett för ”högt” perspektiv, i bemärkelsen ur den högsta koncernledningens 

perspektiv. Det kan mycket väl vara så att det på från dotterbolagschefernas håll finns 

utarbetade incitamentsstrukturer som är kopplade till och är ämnade att stimulera 

                                                 
76 Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära, 2000. 
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förändringen på det aktuella dotterbolaget. Trots detta finner vi det förvånande att det inte 

finns uttalade gemensamma incitament, trots att den nya värdegrunden innebär en mer 

synkroniserad företagskultur och mer öppet samarbete inom koncernen. Visserligen finns det 

gemensamma bonussystem och andra dylika belöningar av ekonomisk natur, men dessa fanns 

även innan förändringsprocessen, vilket gör att dessa saknar relevans i vår studie. Bortsett 

från utbildningen och det nya intranätet fick vi inga uppgifter om incitament som var 

framtagna i samband med att förändringen planerades.  

 

För det andra har man istället för att försöka förändra befintlig personal med incitament, valt 

att anställa nya personer i ledningsposition, som delvis har som uppgift att verka för och 

symbolisera det nya tänkandet. Vi ser ett par anledningar till detta. Dels kan det finnas en risk 

att gamla kvarlevor från attityder i företagskulturen, där dåvarande VD visste bäst, fortfarande 

omedvetet påverkar den nuvarande ledningen. Det faktum att man bytte ut de som inte stödde 

det nya fullt ut, leder oss snabbt in på möjligheten att det fortfarande lever kvar en mentalitet 

enligt devisen ”gör på mitt sätt eller inte alls”. Dessutom tror vi att denna mentalitet i 

samband med den rådande affärssituationen i världen, som präglas av sviktande konjunktur 

och att allt färre gör allt mer, kan vara förklaringen till att man från ledningens håll inte 

utarbetat incitament för att stimulera det eftertraktade tänkandet, utan valt att anställa det nya 

tänkandet. Detta innebär ju att man från ledningens sida minskar den åtgång på resurser som 

krävs för att förändra sina anställdas värdegrund. I tillägg gör den rådande 

arbetsmarknadssituationen i västvärlden att konkurrensen om jobben är hög och det är idag 

inga svårigheter att finna efterträdare på de flesta poster inom arbetslivet. Vi ställer oss frågan 

om det med låg tillgänglighet på arbetskraft fortfarande varit Besams lednings primära 

lösning att byta ut istället för att genom incitament stimulera nytänkande hos berörd personal. 

 

Vi tror inte att de åtgärder som genomförts på Besam för att förändra värdegrunderna leder till 

”double loop learning” i den bemärkelse som Argyris och Schön avsåg. Det finns inga 

incitament som vi kan se som direkt skulle kunna stimulera personalen till ett nytänkande. Vi 

kan inte heller se någonstans att man försöker få den formella och den informella 

beteendekartan att överensstämma, men detta finner inte vi särskilt överraskande. Eftersom 

Besam är en så pass omfattande koncern vad gäller antal anställda och utspridning av dessa, 

tycker vi inte heller att det finns någon rimlig chans att kunna identifiera sådana 

beteendekartor.  
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6 Avslutande diskussion 
Vi har i denna studie försökt att finna exempel på om, och i så fall hur, incitament kan 

stimulera eller underlätta förändring av individers, i vårt fall anställdas, värdegrund och då i 

bemärkelsen ”double loop learning”. Resultatet av studien har väckt ett antal frågor och 

funderingar som i detta kapitel kommer att diskuteras. Vi vill understryka att de tankar som 

kommer att presenteras i detta avsnitt endast är spekulation från vår sida. Emellertid är syftet 

med denna avslutande diskussion att generera nya hypoteser, och vi finner att dessa tankar 

tillsammans med vårt resultat är en bra grund att bygga dessa hypoteser på. I motsats till 

föregående kapitel, så är inte den följande diskussionen företagsspecifik i sig. Visserligen 

använder vi exempel från fallföretagen, men det är inte fallföretagen i sig som diskuteras utan 

själva resonemanget är på ett mer övergripande plan. 

 

Emellertid tänker vi börja detta kapitel med att reflektera över den metod som undersökningen 

använt sig av, och göra en bedömning av dennas resultat. Som vi redogjorde för kapitel 2 

hade vi på planeringsstadiet tre önskemål på fallföretagen. I efterhand kan vi konstatera att 

endast ett av dessa önskemål blev uppfyllda. För det första var vi främst intresserade av 

incitament riktade till högutbildade av orsaker vi tidigare berättat om, men för enkelhetens 

skull kommer dessa orsaker att repeteras. Enligt Vrooms teorier, som vi tidigare redogjort för, 

finns det en indelning av incitament i yttre och inre incitament. Vi var i vår undersökning mer 

intresserade av de inre incitamenten, och eftersom teoretikerna på området menar att de inre 

incitamenten främst riktas till högutbildade föll sig detta val naturligt. Likväl menade Ahlberg 

på Frigoscandia att en uppdelning mellan administrativt och kollektivt anställda innebär att 

”man skjuter sig själv i foten”, samt att incitament riktade mot de kollektivt anställda, 

tvärtemot såväl vårt antagande som teoretikernas, var minst lika viktiga om inte viktigare. 

Således var vårt antagande, och eventuellt då också vår tolkning av teoretikerna, felaktig. Vi 

tycker dock inte att detta har påverkat resultatet utan snarare berikat det, eftersom det visar 

faran med att låta antaganden vara centrala i utformandet av metod. I tillägg anser vi att det 

medför en lärdom att inte lita för mycket på teori när man skapar sin undersökningsplan. Det 

andra önskemålet, att inte ha för stora avdelningar eller organisationer som fall anser vi 

uppfylldes i fallet Frigoscandia, men inte på långa vägar i fallet Besam. Orsaken till detta 

misstag består i huvudsak av brister i kommunikationen mellan oss och den aktuella 

intervjupersonen. Från vår sida hade vi fått uppfattningen att vi identifierat rätt intervjuperson, 

men under intervjuns gång framgick det mer och mer att vi och intervjupersonen missförstått 

varandra när vi planerat intervjun, och att det varit lämpligare att genomföra intervjun med 
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någon annan på en ”lägre” position. Anledningen till att vi valde den aktuella personen att 

intervjua var att vi ville träffa den person som var den drivande kraften bakom 

förändringsprocessen. Även om Juan Vargues fyller detta kriterie mer än väl, innebär hans 

”höga” position att han inte detaljutformar processen i den utsträckning vi fått intrycket att 

han gjorde. Lärdomen från detta blir givetvis nödvändigheten av att vara kristallklar i sin 

presentation av undersökningens innehåll i samband med att kontakt tas med intervjupersoner 

och företag. Trots allt tycker vi att de data som vi fick från Besam var användbara i vår analys 

och i den kommande avslutande diskussionen eftersom en jämförelse mellan fallföretagen 

aldrig varit aktuell. 

 

I övrigt anser vi att vårt val av metod har följts i mesta möjliga mån i denna undersökning, 

med hänsyn till de resurser som stod till vårt förfogande och de förutsättningar vi har haft. 

 

Den grundläggande frågan som denna undersökning strävade efter att finna svar på var 

huruvida det finns exempel på incitamentsstyrt lärande i form av ”double loop learning”. Vår 

studie av Frigoscandia visade att det finns det, om än i indirekt form. De försöker från 

ledningshåll, vilket vi tidigare visat, använda incitament som syftar till att motivera de 

anställda att tänka i nya banor. Visserligen innebär ”double loop learning” att man, medvetet 

eller omedvetet, ifrågasätter och lyckas förändra den värdegrund som styr beteendet, inte bara 

att tänka i nya banor. Vi anser att exemplet Frigoscandia visar att man indirekt kan stimulera 

”double loop learning” genom att först bryta ner den gamla värdegrunden i förhoppning att 

den värdegrund som senare måste växa fram ska närma sig den eftersträvade. Detta kan, med 

stöd av Hedbergs77 slutsats att ett avlärande av något måste leda till ett inlärande av något 

nytt, innebära att man kan skapa nya värdegrunder genom incitament. Den kritiska faktorn 

som vi ser det för att lyckas med just det, är att framgångsrikt genomsyra hela organisationen, 

”från topp till tå”, med en företagskultur som signalerar ett avståndstagande från den gamla 

värdegrunden. Det måste finnas en konsekvent och tålmodig inställning från ledningens sida i 

dess sätt att styra företaget för att ge de anställda tid nog att ta till sig det nya, eller snarare 

bryta ner det gamla. Tiden är ännu en faktor som är att beakta i fallet Frigoscandia, eftersom 

det blott har gått ett år sedan företaget fick ny ledning och det var i samband med det som det 

nya tänkandet föddes. Vår poäng är att förnyelse och förändring inte sker över natt, särskilt 

inte när det är människors världsbild som ska förändras. 

                                                 
77 Nystrom &  Starbuck, Handbook of organizational design, 1981 
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Det finns emellertid en paradox som vi ser det. I exemplet Frigoscandia, där det skett väldigt 

många förändringar vad gäller ägarförhållanden och marknader, tror vi kan leda till att de 

anställda blir förändringströtta och blir därmed likgiltiga och kanske till och med ignoranta till 

förändringar. Det finns en risk som vi ser det att anställda som är ignoranta eller 

förändringströtta inte har energi nog att ta till sig ytterligare signaler om önskemål på 

förändring. Detta baserar vi dels på resonemanget från den kognitiva psykologin att 

förändring, om än i olika omfattning, ofta medför osäkerhet som i vissa fall kan få ångest som 

följd, och dels utifrån den uppgift att personalen på Frigoscandia var oengagerade. Denna 

brist på engagemang kan med lätthet tolkas härröra från de otaliga förändringar som de 

anställda upplevt. Incitamenten som syftar till att stimulera nytänkande kan då enligt detta 

resonemang helt enkelt bli verkningslösa. Således tror vi att det kan kräva ett visst mått av 

kontinuitet för att kunna genomföra en lyckad förändring av värdegrunden. Med kontinuitet 

avser vi här avsaknad av turbulens för de anställda på arbetsplatsen, och i bemärkelsen 

avsaknad av direktiv om förändringar från ledning. Frågan blir då om inte ”double loop 

learning” kräver en lång startbana för att kunna uppnås? I tillägg tror vi att det tar tid att våga 

ifrågasätta sin nuvarande värdegrund och ännu längre tid att faktiskt våga förändra den. 

Poängen är att samtidigt som många företag befinner sig i konstant förändring, vilket kräver 

att individer vågar ifrågasätta, så bidrar denna konstanta förändring till att orken, kraften eller 

tiden riskerar att inte räcka till för att lyckas med att skapa förutsättningar för att nya 

värdegrunder ska formas hos de anställda, d.v.s. uppnå ”double loop learning”. 

 

En annan fråga som har uppkommit under undersökningens gång berör effekterna av ny 

personal i ett förändringsskede och på vilket sätt detta kan hjälpa till i processen att uppnå 

”double loop learning”. Tanken bakom är att rekrytering av ny personal som redan från 

början kommer in med den värdegrund som eftersträvas hos den övriga personalen, kan 

fungera som incitament för övrig personal. Vår poäng är att den önskade värdegrunden 

förstärks genom den nya personalens entusiasm och energi, vilket kan påverka övrig personal 

positivt genom att de då kanske kan se möjligheter som tidigare kan ha varit dolda. Vi ställer 

oss dock frågan i vilken utsträckning detta verkligen kan stimulera att ”double loop learning” 

uppnås. För det första så menar de flesta av de teoretiker vars tankar vi tagit del av att 

företagskultur ofta är ett starkt fenomen som visserligen kan påverkas av ny personal, men 

som ofta också påverkar den nya personalen. Det finns alltså en överhängande risk att den nya 

personalen blir påverkad av den befintliga personalen och lätt blir acklimatiserad till sin nya 
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miljö. Detta resonemang grundar vi på det faktum att samtliga motivationsteoretiker påpekar 

vikten av social anpassning och acceptans som en central drivkraft. Förändringsagenter, för 

att fungera som incitament för förändring utifrån sin entusiasm, måste således vara personligt 

starka, envisa och begåvade med stort tålamod för att räcka till i det långa loppet. Man måste 

ju trots allt ha i åtanke att ”double loop learning” inte sker över natt, vilket gör att det är större 

sannolikhet att förändringsagenten acklimatiseras till rådande värdegrund snabbare än den kan 

påverka densamma i önskad riktning. 

 

Sammanfattningsvis så har våra resultat så här långt visat att det finns såväl exempel för som 

emot vår tanke att incitament kan fungera som verktyg för att stimulera den förändring av 

värdegrund som ”double loop learning” innebär. Som vi tidigare konstaterat har Frigoscandia 

omedvetet försökt skapa en miljö för kontinuerlig utveckling av värdegrunden, där incitament 

har varit det främsta verktyget. På Besam har man inte valt incitament, utan snarare 

förändringsagenter och har till skillnad från Frigoscandia mer försökt åstadkomma en 

förändring så fort som möjligt mot ett medvetet mål. 

 

Trots att teorier om organisatoriskt lärande inte på något vis är ett nytt fenomen, synnerligen 

inte Argyris och Schöns samt Piaget, tror vi att det fortfarande är tämligen oprövade tankar 

utanför den akademiska världen. Därför anser vi det vara rimligt att fråga sig om det är 

realistiskt att tro att företagsledare utan extern hjälp, och då i form av konsulter med 

kännedom om exempelvis ”double loop learning”, har möjlighet att verka för att uppnå något 

som de egentligen inte är medvetna om. Det kan lika gärna vara så att de är fullt medvetna om 

fenomenet ”double loop learning” som sådant, men inte anser det vara ekonomiskt försvarbart 

att göra den grundläggande analys av människor som Argyris och Schön i många fall menar 

är nödvändigt. Det är ju trots allt ganska kostsamt för ett företag att genomföra en studie som 

resulterar i vetskap om människors, och organisationers för den delen, värdegrunder. Således 

är det rimligt att anta att kostnaden för att åstadkomma värdegrundsförändring också måste 

beaktas vid en analys som denna. Är ”double loop learning” som fenomen ett alldeles för 

akademiskt och inte minst psykologiskt fenomen för att kunna hanteras i näringslivet, med 

dess krav på avkastning och kostnadseffektivitet? 

  

Vidare har ännu en frågeställning dykt upp i samband med denna studie. Flera av de 

motivationsteoretiker som vi kommit i kontakt med varnar för faran att incitamenten ska 

uppfattas som manipulation av målgruppen. Skulle det uppstå kan incitament istället för att 
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förstärka ett visst beteende, eller i detta fall en viss värdegrund, istället kunna verka för det 

motsatta. Poängen är att individer egentligen inte är förändringsobenägna, men i tillfälle de 

uppfattar att de blir manipulerade generellt sett blir det och det är således en delikat 

balansgång som ledningen måste gå i utformandet av incitament. 

 

Vi tror också att situationen på arbetsmarknaden kan påverka valet mellan incitament eller 

förändringsagent som verktyg för förändring av värdegrunder. Vi anser det rimligt att påstå att 

incitament är ett verktyg som kan kräva mer tid än förändringsagenter för att ge full effekt. 

Detta föranleder antagandet att förändringsagenter är ett något mindre kostsamt alternativ än 

incitament. Således kan man anta att stor tillgång på arbetskraft gör att förändringsagenter 

som verktyg är mer kostnadseffektivt, och eftersom näringslivet trots allt i stor utsträckning 

handlar om strävan efter vinstsyfte så kan situationen på arbetsmarknaden mycket väl påverka 

tillvägagångssättet vid förändring av värdegrund. Det motsatta förhållandet gäller vid brist på 

arbetskraft. Då är det för det första svårare att hitta rätt typ av förändringsagenter, och för det 

andra bör ledningen vara intresserade av att behålla befintlig arbetskraft och således använda 

sig av det mindre radikala verktyget incitament. 

 

Avslutningsvis vill vi klargöra de huvudsakliga hypoteser som denna studie gett upphov till.  

 

• Påverkar en organisations historia, med avseende på förändringsfrekvens, förmågan att 

genom incitament stimulera skapandet av nya värdegrunder hos den aktuella 

organisationens medlemmar? 

• Givet en stark kultur, är det mer effektivt att påverka befintlig personal snarare än att 

rekrytera ny personal som förändringsagenter till den nya värdegrunden? 

• Givet låg tillgång på arbetskraft, är det mer effektivt att påverka befintlig personal 

snarare än att rekrytera ny personal som förändringsagenter till den nya värdegrunden? 
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Bilaga 1: Intervjumodell 
 

Vilken slags förändring
har skett i organisationen?

Beteende/Värderingar/Normer
Medvetna ändringar

från vad till vad?
Varför?

Incitament
Kultur
Hur?
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Bilaga 2: Modell över V.H. Vrooms förväntansteori 
 
 

Effort Performance Incentives Satisfaction

Value of
incentives

Effort-incentive
expectations

Equity Beliefs Needs

Resources

Goal Clarity

Abilities

Feedback

 
 
 
Variablerna med heldragna linjer är de som ingår i den faktiskta förväntansteorin. De 
variabler med streckade linjer visar hur andra koncept, speciellt de från andra 
motivationsteorier, kan bli inkorporerade i teorin.78 

                                                 
78 Molander et al, Human resources at work, 1996. 


