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Abstract 
 

A consultant, who works in Occupational health services in northern Sweden uses 

Organizational behavior management (OBM) in managing conflicts. The consultant describes 

the method as “it´s not the problem that is the problem, instead it´s the solution that is the 

problem”. OBM does not focus on what has happened and what employees feel, but on 

behavior, that is what employees do and say in a given situation. Are OBM and feedback 

effective methods for conflict management? The results of a literature review show, that if the 

organization can identify and pinpoint behavior in combination with feedback and rewards, 

performance may be increased and the organization may achieve enhanced targets. However, 

the results also show a significant lack of research on the effects of OBM and feedback on 

conflict solution in a work place. 
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Sammanfattning 
 

 

En konsult vid företagshälsovården i Norrland använder sig av Organizational Behavior 

Management (OBM) för att hantera konflikter. Konsulten beskriver metoden som ”att det är 

inte problemet som är problemet, utan det är lösningen som är problemet”. I OBM fokuseras 

inte på vad som har hänt eller vad anställda känner, utan på beteendet, d.v.s. det som de 

anställda gör och säger i en given situation. Är OBM och feedback en verksam metod för 

konflikthantering? Resultaten av en litteraturgenomgång visar att om organisationen kan 

identifiera och prioritera nyckelbeteenden i kombination med feedback och belöningar kan 

prestationen ökas och organisationen kan nå förbättrade mål. Resultaten visar också på en stor 

brist på forskning om hur väl OBM och feedback fungerar i en arbetsplatskonflikt. 

 

     Nyckelord: beteendeanalys, OBM, konflikthantering, feedback, utvärdering 
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1. Inledning 
 

På grund av ökade krav i arbetet genom rationaliseringar och ständigt pågående effektivitets-

förbättringar ökar påfrestningarna på arbetsgruppen. Även olika omvärldsfaktorer som 

politiska beslut, ny teknik eller att en ny konkurrent har etablerat sig gör att många anställda i 

olika organisationer och företag kan hamna i konflikt med varandra. Det finns således flertalet 

orsaker till att konflikter uppstår på en arbetsplats, men när kan en konflikt anses vara 

utvecklande respektive nedbrytande? Konflikter som inte blir lösta på ett adekvat och 

tillfredställande sätt i organisationen kan orsaka att arbetsprestationer minskar och 

sjukskrivningar ökar (Andersen, 2011).  

 

För att hantera konflikter i organisationer anlitas ibland konsulter från företagshälsovården för 

att få stöd och råd för att hitta lösningar till konflikter, som kan ha eskalerat till den grad att 

arbetsledningen känner sig maktlös. Företagshälsovård är kopplad till organisationerna 

antingen som en expertresurs eller som ett stöd inom områden som arbetsmiljö och 

rehabilitering. Företagshälsovårdens uppdrag är att ”arbeta för att förebygga och undanröja 

hälsorisker på arbetsplatsen samt att ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden 

mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa” (Vahlne Westerhäll, Bergroth, & 

Ekholm, 2009, s. 66).   

 

 

1.1 Begreppet konflikt 

Det saknas en allmänt accepterad definition av konflikt (Thomas, 1992). I en studie av 

definitionsförslag av konflikter sammanfattas, enligt Larsen (2010), konflikt som när ”minst 

två ömsesidigt beroende parter står mot varandra i en situation där ena parten aktivt försöker 

hindra den andra att nå sitt mål, samtidigt som den som blir hindrad slår tillbaka” (s. 10). För 

att räknas som konflikt ska parterna aktivt gripa in i en motsättning. Oenigheter och 

motsättningar som avser till exempel yrkesmässiga frågor eller intressemotsättningar anses 

inte vara konflikter, men kan utgöra grogrund till konflikter (Larsen, 2010). 

 

Många gånger uppfattas en konflikt som en kris, som måste undvikas till varje pris eller lösas 

så snabbt som möjligt. Ofta blandas begreppet konflikt ihop med aggression och det är viktigt 

att skilja mellan vilken typ av konflikt det handlar om, dvs. om den är affektiv eller beror på 

exempelvis yrkesmässiga orsaker. Den vanligaste uppfattningen om konflikter är att de är 

skadliga, stör ordningen och påverkar processer och produktionen på ett negativt sätt. Likt en 

”boxningsmatch” växlar konflikten mellan lugnare perioder och perioder av mera aktiv 

handling (Larsen, 2010).  

 

En konflikt som handlar om oenighet av yrkesmässig eller saklig karaktär kan uppfattas som 

skarp, men om det går att distansera sig kan den berika organisationen. Genom att olika viljor 

och meningsskiljaktigheter kommer fram kan den stimulera diskussioner och problemlösning. 

Det är när individen tvingas att argumentera för sin sak i diskussionen som svagheter i den 

egna uppfattningen kan upptäckas, vilket kan ge mer genomtänkta lösningar som blir 

accepterade och förstådda av arbetsgruppen (Larsen, 2010).  

 

Konflikter i arbetslivet kan påverka förhållandet mellan anställda och öka stressen. 

Möjligheten att fatta beslut och lösa problem kan påverkas negativt. En konflikt kan ge 

försämrad kommunikation och försämrat samarbete, där en part kan bryta kontakten med 

motparten och inte alls vilja tala om problemet. Tas inte konflikter på allvar och åtgärdas 
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finns det en risk att de yttrar sig som öppna konflikter någon annanstans på arbetet. Däremot 

kan frånvaro av konflikter ge ett bedrägligt lugn som ger intryck av att anställda förstår 

varandra, men utomstående kan känna att något inte stämmer och att problem förträngs och 

skylls på andra faktorer (Larsen, 2010).  

 

Professor Susan Wheelan (2010) har i flera decennier forskat om grupper, 

organisationsutveckling och ledarskap och definierar grupp som den äldsta formen av en 

social organisation, som har haft betydelse för såväl överlevnad som mänsklig kultur. Att 

organisera arbetet i grupp har använts framgångsrikt för att få saker och ting gjorda på ett 

effektivt sätt. Grupper är under ständig utveckling precis som människorna i gruppen och 

Wheelan (2010) stödjer sig på äldre samhällsvetenskaplig forskning, som har visat att gruppen 

genomgår olika stadier och på nyare forskning som har bekräftat detta.  

 

1.2 Organizational Behavior Management (OBM) 

OBM har sin vetenskapliga grund i positivismen som innebär att det som inte kan observeras 

inte är intressant, utan att det är den observerbara världen som ska studeras. Detta ansåg 

Auguste Comte (1798-1857, refererad av Hartman, 2004) var den rätta formen av vetenskap.  

 

Beteendeanalysens historia börjar med Ivan Pavlov (1849-1936, refererad av Andersson & 

Klintrot, 2009) i experiment med hundar som saliverade vid lukten av mat, vilket är en 

biologisk reflex. Det som hundarna dock lärde sig efter ett tag var att ljudet av stegen från 

forskarna innebar mat, vilket fick hundarna att börja salivera redan när stegen hördes. Ett 

arbete som Thorndike (1874-1949, refererad av Andersson & Klintrot, 2009) fortsatte med 

katter och utvecklade Pavlovs teori till att inlärning inte enbart beror på stimuli, utan även på 

effekten som följer efter en respons. Thorndike (1874-1949, refererad av Andersson & 

Klintrot, 2009) menade att det är konsekvenserna som är avgörande för om någon inlärning 

sker. Både Thorndike och Watson (1878-1958, refererad av Andersson & Klintrot, 2009) 

influerade B. F. Skinner (1904-1990, refererad av Andersson & Klintrot, 2009) som 

utvecklade den vetenskapliga beteendeanalysen. Skinner kan anses ha startat OBM genom sin 

bok Science and Human Behavior, där han beskriver hur operant (frivilliga beteenden) 

inlärning fungerar i utbildning.  

 

OBM är ett beteendeanalytiskt perspektiv, som tillämpas i en företagsorganisation med fokus 

på att förändra och förbättra beteenden i arbetet. En nyckelvariabel som påverkar en 

organisations resultat är mänskligt beteende. Är inte ledarskapet, organisationens system och 

arbetsprocesser baserade på kända fakta om beteenden kan organisationen inte förvänta sig att 

skapa en arbetsplats där anställda gör sitt bästa. En stor del av en ledares roll är att skapa en 

arbetsmiljö med positiv förstärkning för att det är den enda beteendekonsekvens, som kan 

maximera alla aspekter av ett företags prestationer (Daniels & Daniels, 2006).  

 

Olofsson (2010) definierar beteende som ”beteenden är allt som en person gör och säger” (s. 

27). Det kan vara konstruktivt att betrakta även känslor och tankar som beteenden, när en 

enskild individs utveckling ska underlättas. Däremot, när en grupp anställda i en organisation 

ska utvecklas bör fokus istället ligga på interaktionen mellan de anställda i deras arbetsmiljö. 

”Det är först när medarbetarna gör eller säger något som andra inom organisationen blir 

påverkade” (Olofsson, 2010, s. 18). 

 

Konsekvenser är något ”som kommer efter, som en följd av beteendet, och som påverkar 

sannolikheten för beteendet” (Olofsson, 2010, s. 35). Många har inte för vana att på ett 

medvetet sätt lägga märke till konsekvenser av ett beteende och kan därför ha svårt att 
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beskriva konsekvenser i sådana termer som effekter av. Vanligen förklarar individen sitt 

beteende med att det var något individen ville eller kände behov av att göra. Det som 

utelämnas är betydelsen av konsekvenserna, vilket innebär att individen förbiser möjligheten 

att påverka och styra sitt eget och andras beteende (Olofsson, 2010). 

 

Konsekvenser kan delas in i sociala, resultatrelaterade, naturliga och arrangerade 

konsekvenser. En social konsekvens kan vara när någon ger beröm för ett visst beteende, som 

ett väl utfört arbete eller blir glad. En resultatkonsekvens kan vara när individen observerar 

och funderar på resultatet som individen presterar och som, i sin tur, ger individen en 

möjlighet att påverka sitt beteende i framtiden. Om exempelvis en butikssäljare i en 

teknikaffär reflekterar över olika förhållningssätt till sina kunder och därvid observerar att han 

eller hon ökar sin försäljning om han eller hon är aktiv och frågar om kunden behöver hjälp 

med att hitta rätt produkt kan säljaren besluta om sitt beteende och vara aktivare mot kunderna 

i framtiden. Naturliga konsekvenser är sådana som kommer automatiskt av den miljö 

beteendet sker i. Ett exempel är att trycka på en särskild knapp för att få choklad från en 

godisautomat eller att vrida på en kran i en dusch. Konsekvenser som är arrangerade avser 

organisationens sätt att arbeta. Chefer och ledare är de som har den största kontrollen över 

arrangerade konsekvenser. Ett exempel på arrangerad konsekvens är att arbetsplatsen har 

individuell lönesättning beroende av bland annat prestation (Olofsson, 2010).  

 

Feedback, eller återkoppling, som förstärkare eller försvagare av konsekvenser är 

grundläggande i beteendestyrning. När chefen kommunicerar sina åsikter till sina medarbetare 

är det en konsekvens, som påverkar medarbetarnas beteende. Att få beröm som feedback är 

vad medarbetarna tycker bäst om och föredrar. Undvikande av något negativt, som t.ex. en 

utskällning liksom en förlust av en förmån är också ett slags feedback på eget beteende 

(Andersson & Klintrot, 2009).  

 

Det kan upplevas som svårt att ge feedback, men det är viktigt att chefer och ledare får träna 

och utveckla den förmågan. Positiv och negativ feedback måste ges i tillräcklig och 

balanserad omfattning så att den kan hjälpa medarbetarna att urskilja tydliga roller och 

arbetsuppgifter, utveckla medarbetarna och minska stress. I stort sett alla anser att det är 

viktigt att få veta att arbetet är bra och uppskattat, men ofta visar medarbetarundersökningar 

att det saknas feedback. Det kan innebära att många gör ett bra arbete under hela sitt yrkesliv, 

utan att få en enda eloge. En förklaring kan vara att endast beröm med stora lovord uppfattas 

och att små tecken på uppskattning missas. När ärlig och positiv feedback ges, när något blivit 

väl utfört blir de flesta individer glada, vilket leder till ökad energi och fortsatt motivation att 

prestera bra. Om feedbacken är tydlig kan individen utvecklas och hans eller hennes arbetssätt 

förbättras (Olofsson, 2010). 

 

Korrigerande feedback behövs främst när individen är ovan vid någon arbetsuppgift. Syftet är 

dock att kunna få en förändring av beteendet till något önskvärt. Det är av största vikt att 

chefen är tydlig i sin feedback och inte ger generaliserande kommentarer som ”du är inte 

ansvarstagande”. För att få sin feedback tydlig behöver chefen förstå vad som behöver 

förändras i beteendet för att nå önskad effekt. Kan chefen då veta om medarbetarnas problem 

beror på bristande motivation eller färdigheter? Om medarbetaren har utfört arbetsuppgiften 

tidigare eller när chefen ser på finns troligtvis färdigheten och förklaringen kan vara brist på 

motivation. Däremot kan det finnas brister i färdigheten om uppgiften aldrig har utförts. För 

att ha en lämplig balans och inte påverka motivationen och prestationen negativt ska en 

korrigerande feedback inte överstiga 20%. Det vill säga 80% ska vara positiv feedback och 

maximalt 20% ska vara korrigerande. En negativ feedback kan vara nödvändig i situationer 
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när ett beteende behöver minskas eller utsläckas, som när beteendet är skadligt, är ett brott 

mot regler etc. Ett samtal mellan chef och medarbetare, där feedback ges måste ges gott om 

tid och det måste avslutas med en överenskommelse om förändring av beteendet hos 

medarbetaren (Olofsson, 2010). 

 

1.3 Bakgrund till studien  
En enhet inom företagshälsovården i övre Norrland konsulterar ibland en arbetspsykologisk 

expert, som är legitimerad psykolog, när stöd behövs i svårare fall av konflikter på 

arbetsplatser. Konsulten anser dock att begäran oftast kommer in för sent och att många 

konflikter helt hade kunnat undvikas om åtgärder hade gjorts i tid.  

 

Oavsett om vad konflikten gäller är ett första steg i konflikthantering att göra en 

överenskommelse mellan parterna om att samtliga vill arbeta vidare för att lösa situationen. 

Konsulten kallar det för ett system för självkorrigering med syfte att hålla kommunikationen 

inom ramen för överenskommelsen (M. Awad, personlig kommunikation, 20 mars, 2013).   

 

Att arbeta ”psykoedukativt” och ge personalen kunskaper om hur feedback och grupprocesser 

fungerar ger en grund för att arbetslaget ska kunna hantera konflikter själva. Det innebär att 

personalen får övning i att ge varandra korrekt och saklig feedback. Det är med feedback som 

en konflikthanteringsstrategi och genom övningar som konflikterna går att lösa (M. Awad, 

personlig kommunikation, 20 mars, 2013).   

 

OBM-feedback på beteendenivå innebär att önskvärda beteenden förstärks och ej önskvärda 

beteenden försvagas. Tumregler är att hellre förstärka positiva beteenden än att bestraffa 

oönskade beteenden och att konsekvenserna av ett beteende ska komma så nära i tid som 

möjligt. En arbetsgrupp som har tränat på rutiner för feedback, aktivt lyssnande och ett bra 

bemötande klarar av att hantera och reda ut konflikter, utan att ta in en tredje part.  

 

Resultaten följer konsulten upp genom att personalen får berätta om konkreta beteenden, som 

de använder sig av för att skapa en bättre arbetsplats och vilka beteenden de har slutat med. 

Uppföljningen ger även tillfälle att revidera och förnya överenskommelsen i ett fortsatt arbete 

(M. Awad, personlig kommunikation, 20 mars, 2013).  

 

För att upprätthålla en god kommunikation behöver arbetsplatsen fortsätta träna på att ge 

varandra feedback, till exempel att införa och schemalägga feedbackrundor (M. Awad, 

personlig kommunikation, 20 mars, 2013).   

 

1.4 Syfte och frågeställningar  
Syftet är att utvärdera OBM och effekten av feedback. Detta mynnar ut i följande 

frågeställningar: 

 

Är OBM och feedback en verksam metod för konflikthantering? 

Vilka metoder har använts vid utvärdering av OBM och feedback? 
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2. Metod 
 

2.1 Litteratursökning 

Litteratursökning i ämnet OBM inleddes med genomläsning av textböckerna OBM- 

ledarskapets psykologi (Andersson & Klintrot, 2009) samt Beteendeanalys i organisationer: 

handbok i OBM (Olofsson, 2010). Därefter söktes forskningsartiklar i Libris, ProQuest, 

Scopus och Google Scholar. I de inledande sökningarna användes sökorden behavior analysis, 

OBM, conflict management och i de avslutande sökningarna sökorden evaluate och feedback. 

Det noterades att de relevanta artiklarna oftast publicerades i tidskriften Journal of 

Organizational Behavior Management, Taylor and Francis Group. Ett krav var att en studie 

inte skulle vara äldre än 10 år, vilket uppfylldes. Samtliga artiklar är kvalitetsgranskade med 

peer-review och publicerade åren 2006-2011. Totalt valdes sex artiklar ut. 

 

2.2 Avgränsningar och analys 

Litteraturstudien avgränsades till att avse OBM och feedback, eftersom det är den metod som 

företagshälsovårdens konsult till stor del använde sig av vid konflikthantering i arbetslag. 

Artiklar som valdes ut sammanställdes och analyserades (Bilaga 1). 
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3. Resultat 
 

3.1 Applying behavior analysis in organizations: Organizational Behavior Management 

(Wilder, Austin, & Casella, 2009) 

I denna studie ges en återblick på OBM:s bakgrund och historia. En fallstudie vid ett 

terapeutiskt center av effekten av implementering av korrekta behandlingsplaner och feedback 

genomfördes.  

 

En konsult anlitades för att ta reda på vilka nyckelresultat som organisationen hade för avsikt 

att nå på två avdelningar; en barnavdelning och en ungdomsavdelning. Konsulten prioriterade 

och preciserade de beteenden, som i största utsträckning påverkade resultaten genom att 

fokusera på tillfällen då en korrekt behandlingsplan implementerades för patienten.   

 

Behandlingsplanerna var korrekt implementerade i 60% av fallen och felaktigt i 40% av 

fallen. Målet sattes efter detta att korrekt genomförda behandlingsplaner skulle ökas från 60% 

till 75%.  

 

För att ta reda på vilka problem som fanns vid implementeringen av behandlingsplaner 

intervjuades anställda med stöd av utvärderingsverktyget Performance Diagnostic Checklist 

(PDC). Intervjuresultatet visade att de faktorer som hindrade personalen från att utföra arbetet 

korrekt var information, utrustning och processer samt konsekvenser. Noterbart är att 

personalen fick utbildning på behandlingsplaner när de anställdes.  

 

Mot bakgrund av intervjuresultatet sattes åtgärder in. En åtgärd var att personalen fick träna 

med hjälp av ett antal kriterier för varje behandlingsplan med anvisningar om hur de skulle 

insamla data och följa specifika aktivitetsscheman. Specifikt sattes målet att varje enskild 

anställd skulle träna till den grad att han eller hon kunde nå åtminstone 90% korrekt 

implementering av skrivna behandlingsplaner.  

 

Slutligen mättes personalens nivå av korrekt implementering av behandlingsplaner slumpvis. 

Feedback på uppnått resultat presenterades i form av en graf varje vecka för varje 

arbetsgrupp. Två månader efter införandet av åtgärder som utbildning, aktivitetsscheman och 

feedback ökade resultatet till 80% och efter sex månader nåddes 90% korrekt implementerade 

behandlingsplaner. 

 

Resultatet av att identifiera, prioritera och precisera nyckelbeteenden i kombination med 

feedback på uppnådda resultat visar att beteendemodifiering och feedback fungerar.  

 

3.2 Managing performance to change behavior (DeNisi, 2011) 

Artikeln är en metaanalys av tidigare studier av bland annat feedback, bedömning och 

mätning av prestation. Fokus är verksamhetsstyrningens roll vid beteendeförändringar och 

vilka aspekter som styr processerna.  

 

Det är mest gynnsamt om de anställda själva förändrar beteendet på ett sådant sätt att det 

förbättrar prestationer. Därför behöver de anställda dels kunna se ett behov av 

beteendeförändring och dels kunna förändra och se vilka förändringar av beteendet som är 

associerade med positiva resultat. 

 

Ett första steg är att en anställd både behöver tro på och acceptera den feedback han eller hon 

får. Om den anställde inte upplever att feedback, som levereras har rätt nivå och är förtjänad 
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kommer den troligtvis att förkastas och inte leda till någon beteendeförändring. Med andra 

ord spelar det ingen roll om den anställdes uppfattning är rätt eller fel, utan det är att 

överhuvudtaget ha en uppfattning som är av betydelse. Det är av stor vikt att de processer som 

den anställde är berörd av är transparenta och att den anställde har möjlighet att påverka.  

 

Feedback behöver både vara rättvis och accepterad, dock har tidigare metaanalys av 

individuell feedback visat sig i en tredjedel av fallen ha en negativ effekt på framtida 

prestationer (Kluger & DeNisi, 1996, refererad av DeNisi, 2011). Det är viktigt att belöningar 

eller andra positiva utfall är sammankopplade med måluppfyllelse. Ju starkare 

sammankoppling mellan att nå satta mål och belöningar desto starkare motivation att arbeta 

för att nå fram till målet. En kombination av feedback, mål och belöningar har störst 

inflytande på beteendeförändring i form av ökade prestationer.  

 

Analysen visar att det är svårare att uppnå beteendeförändring i form av ökade prestationer 

vid belöning och feedback på organisationsnivå i jämförelse med på individnivå.  

 

Slutsatser är att organisationen behöver kunna mäta prestationer för att dessa ska kunna 

förbättras och att mätningarna läggs till grund för beteendeförändringar som ger ökade 

prestationer.  

 

3.3 The effects of performance feedback and social reinforcement on up-selling at fast- 

food restaurants (Wiesman, 2006)  

I denna studie utvärderades effekten av feedback och positiv social förstärkning på prestation 

i två drive-in-restauranger. Feedback är definierat som information om prestation, som 

möjliggör för en person att förändra sitt beteende. En social förstärkning är definierat som en 

konsekvens, verbal eller symbolisk, från en person till en annan, som ökar frekvensen av den 

andre personens beteende. Sociala förstärkningar har vanligtvis endast ett värde för 

mottagaren.  

 

Personalen som tar emot beställningen frågade kunderna om de ville utvidga sin beställning 

med en specifik replik. Utvidga beställningen innebar att kunderna utökade sin ursprungliga 

beställning.  

 

Detta var en experimentell studie, där anställda på restaurangerna deltog. Deras ansvar var att 

välkomna och ta emot beställningar av kunder i sina bilar. Kommunikationen skedde mellan 

den anställde som bar ett headset och kunden sittandes i sin bil som svarade i en mikrofon 

intill menyn.  

 

Beroendevariabeln i studien var alla tillfällen som den anställde frågade kunden om han eller 

hon ville ha plusmeny, dvs. utöka sin ursprungliga beställning. Ett tillfälle definierades med 

när kunden beställde en kombinationsmåltid med hamburgare, pommes frites och dryck. En 

plusmeny innebär att kunden ges en större portion av samma måltid mot ett kostnadstillägg.  

 

Data insamlades av tre universitetsstudenter, som fungerade som observatörer. Tillfällena för 

mätningen var slumpvis utvalda och observatören ställde sig på ett tillräckligt nära avstånd för 

att kunna höra konversationen mellan kunden och personal som tog emot beställningen. I 

protokollet noterades om personalen hade frågat kunden eller inte om han eller hon ville ha en 

plusmeny. Varken chefer eller anställda hade kännedom om när data insamlades. 
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En oberoende variabel bestod av ett diagram, som visade senaste veckans resultat och social 

förstärkning. Chefer och biträdande chefer fick innan studien startade träna tillsammans med 

forskarna på att ge social förstärkning, som gavs när personalen hade frågat kunden om 

kunden ville ha plusmeny vid minst 80% av försäljningstillfällena.  

 

Resultaten visar att interventionen av feedback på prestationen och social förstärkning har en 

direkt och positiv effekt på prestationer. I den ena restaurangen steg resultatet under 

mätperioden från ett genomsnitt på 65% till 96% och i den andra från 81% till 93%. För varje 

gång restaurangerna fick en merförsäljning ökade förtjänsten och om personalen skulle 

fortsätta att fråga kunden om han eller hon vill ha plusmeny skulle det i längden avsevärt 

förbättra det ekonomiska resultatet i företagen. 

 

Begränsningarna med studien är att den dels är kort, 27 observationstillfällen under 4-5 

veckor, dvs. förändringar i kunders köpbeteende och påverkan på resultatet skulle behöva 

studeras under en längre tid, och dels att endast två restauranger ingick i studien.  

 

3.4 Reducing absenteeism and rescheduling among grocery store employees with point-

contingent rewards (Camden, Price, & Ludwig, 2011)  

I denna studie utvärderades effekterna av ett belöningssystem i syfte att minska frånvaro i 

arbetet hos personalen i en livsmedelsaffär.  

 

Detta var en experimentell studie. Deltagarna var totalt 38 och av dessa var 20 college-

studenter, sju högskolestudenter och 11 hade enbart arbetat i affären. Åldern på deltagarna var 

mellan 18-51 år (M = 21 år). De flesta, 36 deltagare, var deltidsarbetande och arbetade i 

genomsnitt två till tre skift i veckan mellan 5-8 timmar/skift. Samtliga arbetade under alla tre 

experimentfaser. Deltagarna hade möjlighet att begära lediga dagar för kommande vecka 

senast tisdag kl. 14.00, efter den tiden tog chefen fram ett schema för nästa vecka. Detta 

innebar att schemaändringar behövde godkännas av chefen. Om en anställd nekades ledighet 

förväntades att personen arbetade enligt schema. Däremot om en anställd tog ledigt, utan ett 

godkännande noterades på schemat ”no call-no show”.  

 

När anställda vid livsmedelsbutiken själva gjorde schemaändringar mellan varandra, utan att 

fråga chefen fick de sällan någon reprimand för ett sådant beteende. Ifall de anställda frågade 

chefen om ledigt fanns det en risk att ledigheten nekades.  

 

I studien observerades fyra beroende variabler: 

 Deltagande - den anställde kom i tid till jobbet och lämnade arbetet när arbetspasset 

var slut. 

 Auktoriserad förändring - den anställde begärde tillstånd av chefen att göra en 

förändring i schemat. 

 Obehörig förändring - den anställde ändrade schemat själv, utan att ha fått tillstånd av 

chefen. 

 Frånvarande - oanmäld frånvaro. 

 

Författarna erhöll kopior av samtliga anställdas scheman, där orsaken till schemaförändringen 

var noterad.   

 

Under första veckan av interventionen fick alla anställda ett kort brev, som beskrev målet med 

att förändra beteende vid schemaomläggningar och systemen för feedback på veckobasis och 
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införande av ett poängsystem beskrevs. De anställda fick fylla i en kort enkät om de hade 

förstått innebörden av poäng- och belöningssystemet.  

 

Poäng- och belöningssystemet innebar att om den anställde kom i tid och arbetade hela skiftet 

erhölls tre poäng. Om en schemaändring gjordes med chefens tillåtelse gavs en poäng. Om 

ändringen gjordes utan tillåtelse resulterade det i en poängs avdrag. Slutligen vid ogiltig 

frånvaro drogs tre poäng av. När en anställd hade nått 30 poäng fick han eller hon $5 att 

handla för i affären. Feedback på intjänade poäng för varje anställd redovisades öppet, dvs. 

placerades intill schemat. Poängresultatet uppdaterades varje vecka med uppnådda poäng och 

med antal återstående poäng till målet. Varje gång målet nåddes sattes en guldstjärna i kanten. 

 

Resultatet visade att frånvaron minskade från i genomsnitt 8,0 missade arbetsskift/vecka före 

interventionen till 4,25 missade arbetsskift/vecka under interventionen. Under perioden efter 

interventionen steg frånvaron till i genomsnitt 6,75 missade arbetsskift/vecka. 

 

Obehörig förändring av schemat minskade från i genomsnitt 5,83 schemaändringar/vecka till 

1,25 schemaändringar/vecka under interventionen för att öka till 5,75 schemaändringar/vecka 

efter interventionen hade upphört.  

 

Auktoriserad förändring av schemat minskade från i genomsnitt 14,0 schemaändringar/vecka 

till 8,0 schemaändringar/vecka under interventionen för att öka till 16,5 schema-

ändringar/vecka efter interventionen hade upphört. 

 

Resultatet visade att en kombination av ett poängsystem och feedback, som redovisades så att 

alla i arbetsgruppen kunde ta del av den är effektivt för att reducera anställdas frånvaro och 

antalet schemaomläggningar under interventionsperioden. Sammanfattningsvis kan 

belöningssystem kombinerat med feedback reducera den här typen av problem i 

organisationen.  

 

Möjliga brister i studien kan vara en säsongsvariation, som kan ha influerat resultaten. 

Mätperioden efter interventionen var i december, vilket kan ha påverkat möjligheten att 

pendla till arbetet samt att många anställda studenter har sin examensperiod då. 

 

  

3.5 The Impact of Skinner's Verbal Behavior on Organizational Behavior Management 

(Fox & VanStelle, 2010) 

Syftet med denna studie är att utifrån Skinners ”Verbal Behavior” (1957) undersöka vilken 

påverkan Skinners analys av verbalt beteende har haft på OBM mot bakgrund av att det inte 

fanns några tidigare studier, som hade styrkt teorin att Skinners begrepp verbalt beteende har 

påverkat OBM. 

 

För att besvara frågan, vilket inflytande har verbalt beteende haft, användes två databaser för 

att finna de artiklar som berör Skinners bok. Fyra tidskrifter hittades, som hade publicerat en 

rad artiklar relevanta för OBM; Journal of Organizational Behavior Management (JOBM), 

Performance Improvement Quarterly (PIQ), Journal of Applied Behavior Analysis (JABA) 

och Journal of Applied Psychology (JAP). De artiklar som baserades på studier med personer 

med begränsad verbal förmåga sorterades ut. Detsamma gjordes med artiklar som inte var 

arbetsplats- eller organisationsrelaterade.  
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Åtta artiklar som citerade Skinners ”Verbal Behavior” hittades, men i ingen av dessa 

användes Skinners verbala betingning på ett adekvat sätt. Därför kan inflytandet av Skinners 

verbalt beteende på OBM anses som försumbart. Konceptuellt har boken dock påverkat OBM 

i viss utsträckning, därför att den är citerad i tio icke-empiriska artiklar och tre böcker inom 

området. Denna påverkan är dock mycket begränsad, därför att i en del av dessa artiklar 

citeras Skinner i samband med kritik mot hans teori. 

 

Den enda bok som tar upp Skinner mer ingående trycks inte längre och är av marginell 

betydelse för området OBM. De flesta av citeringarna av ”Verbal Behavior” har gjorts under 

de senaste tio åren och citaten återfinns främst i beteendeanalytisk litteratur. Slutsatsen blir 

därför att Verbal Behavior har haft liten inverkan på OBM. 

 

Kritik har riktats mot Skinner för att hans definition av Verbal Behavior är icke-funktionell 

och att den är för bred. Kritikerna menar att det blir, utifrån Skinners definition, svårt att 

särskilja verbalt beteende från annat socialt beteende.  

 

En slutsats är att medan OBM-forskare och praktiker arbetar för att utöka sitt inflytande i både 

företag och i akademin är det viktigt att ett beteendeanalytiskt förhållningssätt till mänskligt 

språk beaktas och införlivas i forskningen. I artikeln visas att få framsteg har gjorts, när det 

gäller att använda Skinners analys av språket för att utveckla sådana analyser antingen 

beroende på bristande ansträngning eller brister i Skinners egen analys. Nya metoder såsom 

Relation Frame Theory (RFT) kan visa sig vara fruktbar. Oavsett synsätt som antas verkar det 

uppenbart att mer forskning om vilken plats verbalt beteende kan få i organisatoriska 

sammanhang behövs om OBM ska utvecklas som en tillämpbar vetenskap.  

 

3.6 When Knowing You Are Doing Well Hinders Performance (Haas & Hayes, 2006) 

Syftet med studien var studera effekterna av feedback. I studien deltog 60 studenter. 

Försökspersonen sattes ensam i ett rum med en skärm framför sig. Uppgiften var att förflytta 

en cirkel i ett 5x5 rutmönster på skärmen med hjälp av två knappar. Knapptryckningarna var 

tvungna att utföras med rätt tidsintervall eller med rätt antal tryckningar för att cirkeln skulle 

flyttas. Förflyttningsproceduren varierades under experimentets gång och ett färgfält på 

skärmen gav försökspersonen indikationer om på vilket sätt knapptryckningarna skulle 

utföras. När cirkeln hade förflyttats korrekt fick försökspersonen en poäng som belöning. 

Experimentet tog 96 minuter att utföra och försökspersonerna hade bara en begränsad mängd 

information om hur de skulle utföra uppgiften. 

 

Under försöket gavs tre typer av feedback om prestation och regelföljande. En typ av 

feedback gavs oberoende av testpersonens prestation. En annan typ av feedback var 

prestationsbaserad och stod i relation till hur många poäng försökspersonen hade presterat. 

Den tredje typen av feedback avsåg hur väl försökspersonen hade följt instruktionerna.  

 

Resultaten visar att feedback om regler och prestation inte alltid förstärker positivt beteende. 

De försökspersoner som fick feedback om hur väl de utförde uppgiften hade nödvändigtvis 

inte bättre resultat än de som fick feedback orelaterat till prestation. Det var till och med så att 

feedback om prestation ibland försämrade prestationen.  

 

Resultaten visar även att de försökspersoner som fick minimalt med regler och precisa regler 

arbetade målmedvetet för att tjäna så många poäng som möjligt. De växlade effektivt mellan 

snabba och långsamma tryckningar när skärmen ändrade färg. En kombination av de två typer 
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av feedback som stod i relation till hur väl de utförde uppgiften hade emellertid motsatt effekt. 

Ett meddelande om att reglerna inte följdes eller om låg poäng fungerade som negativt 

stimulus och hade hämmande effekt.  

 

Arbetsplatssituationer innehåller ofta både prestationsbaserad och regelbaserad feedback, 

vilket är bra för ökad effekt uppnås när båda används tillsammans. Användning av enbart 

regelbaserad feedback riskerar att resultera i en svagare prestation. På samma sätt riskeras att 

medarbetare tar det extra lugnt p.g.a. att de inte vill öka standarden för produktionstakten eller 

för att de i förlängningen vill undvika regelbaserade pikar från sina överordnade. I en sådan 

situation kan prestationsbaserad offentlig feedback ges, dvs. att kollegorna kan jämföra sina 

resultat med varandra. Dock kan de högpresterande medarbetarna få gliringar från kollegor, 

vilket kan leda till att de sänker sin ambitionsnivå. Av dessa skäl kan användning av feedback 

om prestation och regelföljande motiveras. Slutsatsen blir att effekten av feedback både kan 

vara paradoxal och komplex och inte kan isoleras från andra händelser. 

  

 

3.7 Slutsats 

De utvalda artiklarna visar att OBM och feedback fungerar vid analys och identifiering av 

nyckelbeteenden i syfte att nå organisationens mål. Resultaten är dock inte entydiga, dvs. 

feedback kan i vissa avseenden ha en motsatt effekt. 
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4. Diskussion 
 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att utvärdera om OBM och feedback är en verksam metod för 

konflikthantering samt att undersöka vilka vetenskapliga metoder som har använts vid 

utvärderingar.  

 

Fem av sex studier visar att OBM och feedback påverkar individers beteende i organisationen. 

Ingen studie påträffades där det primära syftet var att utvärdera OBM:s och feedbacks 

betydelse i arbetsplatskonflikter. Den första artikeln (Wilder et al., 2009) visar dock att 

beteendemodifiering och feedback fungerar för att uppnå ökade resultat. Utbildning, 

aktivitetsscheman och feedback i kombination hade god effekt. Den andra artikeln (DeNisi, 

2011) visar att feedback måste upplevas som positiv och rättvis och accepteras av de som 

ingår i konflikten och den tredje artikeln (Wiesman, 2006) visar att feedback om resultat och 

social förstärkning har en positiv effekt på prestationer och resultat. Social förstärkning från 

kollegor och ledare vid nyinlärning av konflikthanteringsstilar torde ge liknande resultat. 

Sådana resultat fås även vid förstärkning i form av poäng-/belöningssystem i arbetsgrupper, 

vilket en annan av artiklarna (Camden et al., 2011) lyfte fram. 

 

I sista artikeln (Haas & Hayes, 2006) visades att regelbaserad feedback, dvs. feedback om att 

reglerna inte följs gav hämmande effekt på prestationen och även att positiv feedback kunde 

försämra prestationen genom att personen tog det lugnare. På samma sätt riskeras att 

medarbetare tar det extra lugnt för att inte öka standarden på prestation och därmed undvika 

regelbaserade pikar från överordnade. I en sådan situation hade arbetsgivaren kunnat använda 

sig av en prestationsbaserad feedback offentligt så att kollegorna kan jämföra sina resultat. Å 

andra sidan riskeras att högpresterande medarbetare får gliringar av sina kollegor som, i sin 

tur, leder till sänkt ambitionsnivå. Slutsatsen blir att effekten av feedback inte kan isoleras 

från andra händelser. 

 

Eftersom resultatet av denna litteraturstudie visar att beteendemodifiering och feedback 

fungerar kan det antas att beteendemodifiering även kan påverka individer i konfliktfyllda 

situationer på arbetsplatsen. Olösta konflikter dränerar de anställda på energi, vilket innebär 

sämre fungerande arbetsgrupper och sänkt effektivitet. Som en direkt konsekvens kostar det 

företagen pengar. Trots det så ”finns mycket lite forskat kring arbetsplatskonflikter” (Jordan, 

2010, refererad av Dahlgren, 2010). Varför det är så, ställer sig Jordan (2010, refererad av 

Dahlgren, 2010) oförstående till, men spekulerar att det kanske anses svårt att forska kring 

arbetsplatskonflikter. 

 

”Det finns förstås forskning, men jag ser den som väldigt begränsad och delvis ointressant, i 

alla fall för praktiker. Kvantitativa analyser säger sällan något som är användbart för den som 

är intresserad av att hantera konflikter” (T. Jordan, personlig kommunikation, 22 maj, 2013).  
 

 

I en konflikt som har pågått en längre tid och en konsult har blivit inkopplad kan åtminstone 

en del av arbetsgruppen känna av konsekvenser av konflikten. Effekten av att dels få stopp på 

destruktiva beteenden och beteendeförändringar i arbetsgruppen kan, i sig, upplevas som 

positiv och ge förstärkning av önskade beteenden. Ett primärt resultat kan vara att 

konfliktnivån sjunker och att arbetsgruppen följer satta regler för feedback. På så sätt kan en 

indirekt påverkan på konflikten fås och de anställda får mindre skäl att driva konflikten 
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vidare. I en av artiklarna (DeNisi, 2011) hävdas att feedback behöver ha rätt nivå och att den 

måste vara förtjänad, annars finns en risk att en beteendeförändring uteblir. 

 

4.2 Företagshälsovårdens konflikthantering 

En del i konsultens metod är att låta arbetsgruppen öva på att ge varandra korrekt och saklig 

feedback. Arbetsgruppen utbildas i tekniken att hantera en konflikt. Konsulten kompletterar 

OBM med Susan Wheelans (2010) metoder för grupputveckling i syfte att få arbetsgruppen 

att känna igen sina egna beteendemönster och förstå var de befinner sig i grupprocessen. 

Konsulten menar att OBM och Susan Wheelans (2010) modeller inte motsäger varandra. När 

modellerna är implementerade och konflikten är hanterad behöver chefer, ledare och anställda 

fortsätta att upprätthålla önskat beteende (M. Awad, personlig kommunikation, 20 mars, 

2013).    

 

Sökning i ett flertal databaser bekräftar konsultens bild av hur forskningen betraktar 

konflikter, men det saknas tydlig evidens för hur effektiv OBM och feedback är som 

konflikthanteringsmetod. Analysen av resultaten ger ingen tydlig bild och mer forskning 

behövs inom området.   

 

4.3 Metoddiskussion 

Det framstod som lämpligt att besvara studiens frågeställningar genom en litteraturstudie. En 

tidig översikt över området indikerade att det överlag är svårt att hitta studier om 

arbetsplatskonflikter och i synnerhet om OBM och feedback, som konflikthanteringsmetod. 

Däremot finns en del studier om effekter av enbart OBM och genom dessa studier gick det att 

närma sig svaren på frågeställningarna.  

 

Samtliga artiklar är granskade med peer-review, vilket kan garantera ett bevisvärde och en 

god vetenskaplig kvalité. Däremot har författaren begränsad kunskap om, och erfarenhet av, 

litteratursökning i databaser, vilket kan ha fått konsekvenser för urvalet. Även en viss risk för 

feltolkning av materialet kan ha uppstått och bör tas i beaktande, då alla artiklar var skrivna på 

engelska. 

 

Arbetet anses vara reliabelt, då samtliga artiklar som låg till grund för resultatet var granskade 

och godkända. Validiteten kan det finnas viss tveksamhet kring, då artiklarna har behandlat 

OBM och frågeställningarna har besvarats indirekt. 

 

4.4 Förslag om framtida forskning 

Ett förslag till framtida forskning är att intervjua ett flertal konsulter och enheter vid 

Företagshälsovården, som arbetar med OBM och feedback i konflikthanteringssituationer och 

följa deras arbete. Att mäta konflikter är, i sig, svårt, däremot att ta del av organisationens mål 

och resultat före och under en intervention samt efter att konflikten är hanterad kan ge ett visst 

mått på effekten av OBM i en konflikt.  
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nyckelbeteenden och feedback 

förbättrar resultaten i hög grad. 

Titel: Managing 

performance to 

change behavior. 

Författare: DeNisi 

Tidskrift: Journal 

of organizational 

behavior 

management. 

Årtal: 2011 

 

Beteende- 

analys. 

 

Varför är 

verksamhetsstyrning 

viktigt för beteende-

förändring. 

 

Metaanalys. 

 

En anställd behöver tro på 

och acceptera den 

feedback han eller hon får. 

Om feedback inte 

uppfattas som förtjänad 

kan den förkastas och 

beteendeförändring uteblir. 

 

I en tredjedel av fallen har tidigare 

studier visat att feedback kan ha 

en negativ effekt på framtida 

prestationer. Organisationer 

behöver kunna mäta prestationer 

för att dessa ska kunna förbättras. 

 



 

Titel: Applying 

behavior analysis 

in organizations: 

orgnizational 

behavior 

management.   

Författare: 

Wilder, Austin, & 

Casella.  

Tidskrift: 

Psychological 

services  

Årtal: 2009 

 

Feedback och 

social 

förstärkning. 

 

Vad är effekten av 

feedback och positiv 

social förstärkning.  

 

 

 

Experimentell 

studie. 

Anställda vid 

två 

restauranger. 

Analys: 

kvantitativ. 

 

Resultatet visar att 

interventionen av feedback 

på prestationen och social 

förstärkning har en direkt 

och positiv effekt på 

prestationer.  

 

En studie som pågick mellan 4-5 

veckor är för kort tid att dra 

slutsatser om kunders förändrade 

köpbeteende och dess påverkan på 

resultatet. 

 

Titel: Reducing 

absenteeism and 

rescheduling 

among grocery 

store employees 

with point- 

contingent 

rewards. 

Tidskrift: Journal 

of organizational 

behavior 

management 

Författare: 

Camden, Price & 

Ludwig 

Årtal: 2011  

 

Feedback och 

belönings-

system. 

 

Utvärdering av 

effekterna av ett 

belöningssystem. 

Experimentell 

studie, 38 

anställda på en 

livsmedels- 

butik. 

Analys: 

kvantitativ.  

 

Resultatet visade att under 

interventionen av feedback 

och belöningssystem 

minskade frånvaron från 8 

missade skift/vecka till 

4.25 missade skift/vecka. 

 

En kombination av ett 

belöningssystem och en öppet 

redovisad feedback är effektiv för 

att minska frånvaro och schema- 

omläggningar. 

 



 

Titel: The impact 

of Skinner´s 

verbal behavior 

on OBM 

Tidskrift: Journal 

of organizational 

behavior 

management. 

Författare: Fox & 

VanStelle 

Årtal: 2010 

 

Verbalt 

beteende och 

OBM. 

 

Vilken påverkan har 

Skinners verbalt 

beteende haft på 

OBM? 

 

Metaanalys. 

 

Visar att verbalt beteende 

har haft marginell inverkan 

på OBM, dock är det på 

senare tid som intresse har 

väckts och en del citat 

förekommer i 

beteendeanalytisk 

litteratur.  

 

Svårt att särskilja Skinners 

definition av verbalt beteende från 

annan social medling.  

 

Titel: When 

knowing you are 

doing well 

hinders 

performance.  

Tidskrift: Journal 

of organizational 

behavior 

management.  

Författare: Haas 

& Hayes. 

Årtal: 2006 

 

Beteende- 

analytisk. 

 

Hur fungerar olika 

typer av feedback? 

 

Experimentell 

studie.  

Urval 60 

studenter. 

Analys: 

kvantitativ. 

 

Feedback om att reglerna 

inte följdes eller hade låga 

poäng fungerade som 

negativa stimuli och hade 

en hämmande effekt.  

 

Arbetsplatsen behöver använda 

både en regel- och prestations- 

baserad feedback för att uppnå 

ökad effekt.  

 

 

  


