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Abstract  
A qualitative study regarding the phenomenon social codes was made to create a deeper 

understanding and develop knowledge about how social codes possibly could have an effect 

on human labor. The results of the study showed that social codes existed on all the 

participants workplaces. This was interpreted to imply that social codes was affecting all 

individuals in a social context on work. The questions of issue was if social codes existed on 

the labor market, and if these codes could possibly affect the human capital. The aim of the 

study was to implement interviews with four participants. Further it continued with a 

phenomenological analysis to illustrate differences and similarities within the results of the 

interviews. The participants of the study was between 23-56 years old. The study was not 

made to be able to generalise the studies results to a whole population, but instead to find a 

more profound description of the phenomenon social codes. Keywords were formulated and 

then decomposed into five themes to describe social codes and their impact on the human 

capital. The themes of the study was interpretation of rules and social interaction, alienation 

and communion, varied impact, changeability and work culture. The results of the study was 

based on subjective experiences and thoughts, which were interpreted into the discussion 

about how these results were useful for other employees. 
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Sammanfattning 

En kvalitativ studie genomfördes kring fenomenet sociala koder för att skapa förståelse och 

fördjupa kunskaper kring vilken möjlig påverkan sociala koder kan ha på mänsklig 

arbetskraft i arbetslivet. Studiens resultat visade på att sociala koder förekommer på samtliga 

respondenters arbetsplatser. Detta tolkades innebära att sociala koder berör samtliga individer 

i arbetslivet. Frågeställningarna för studien var om det fanns sociala koder på 

arbetsmarknaden, och hur dessa kan påverka den mänskliga arbetskraften i arbetslivet. 

Ambitionen var att genomföra intervjuer för att sedan använda en fenomenologisk analys 

som kunde belysa skillnader och likheter kring respondenternas subjektiva upplevelser. I 

studien deltog fyra deltagare mellan åldrarna 23-56 år. Syftet var att få en mer djupgående 

förståelse för begreppet sociala koder, snarare än att generalisera resultatet till andra 

områden. Nyckelord utformades och formulerades sedan till fem teman som antogs beskriva 

sociala koder och dess inverkan på den mänskliga arbetskraften. Studiens teman benämndes 

som: tolkning av regler och social interaktion, utanförskap och gemenskap, varierande 

påverkan, förändringsbarhet och arbetskultur. Resultatet i studien baserades på subjektiva 

upplevelser och tolkades därefter i en diskussion kring hur detta resultat var användbart för 

övriga deltagare i arbetslivet.  
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1.1 Introduktion 

Arbetsmarknaden idag består till stora delar av mänsklig arbetskraft där den sociala miljö 

som arbetstagarna befinner sig i har en stor inverkan. Den sociala miljö som råder på en 

arbetsplats inkluderar en rad olika sociala koder och normer som existerar både medvetet och 

omedvetet (Höijer, 2011). Som snart nyutexaminerade HR-studenter fanns ett stort intresse 

för att undersöka om sociala koder påverkar den mänskliga arbetskraften och i så fall i vilken 

riktning och omfattning som denna påverkan sker. De upplevdes finnas ett behov inför 

framtida arbetsliv att utveckla och undersöka sociala koders påverkan och användning i både 

samhälle och arbetsliv. Intresset för ämnet väcktes ur Maslows behovstrappa samt 

Moscovicis sociala representationsteori.  Här definierades ett grundläggande behov av 

tillhörighet hos individen samt sociala och kulturella föreställningar i form av socialt 

samspel, även kallat koder (Höijer, 2011).  

Under studiens gång uppfattades det finnas ett behov att undersöka just sociala koder 

på arbetsplatsen, då det tycktes saknas relevanta studier inom ämnet. Tidigare studier har fört 

forskning kring ämnet sociala koder inom bland annat förskolemiljö. Dessa studier ansågs 

inte vara relevanta inom ämnet sociala koder på arbetsmarknaden. 

 

1.2 Social representationsteori 

Under 1960-talet introducerades social representationsteori av sociologen Serge Moscovici. 

Begreppet social representation syftar till de föreställningar en individ har om sig själv, eller 

annat i sin omgivning, som är kulturellt eller socialt betingade (Psykologiguiden, 2018).  

Sociala representationer handlar om processer för att skapa betydelse, resulterande i vanliga 

tankar och som i sin tur producerar sociala band för att sammanföra grupper, samhällen och 

individer. Teorin fokuserar på fenomen som skapar subjektiva debatter bland starka känslor 

och uppfattningar för att förändra kollektivistiska tankesätt. Höijer (2011) har i en artikel 

presenterat Moscovicis sociala representationsteori på samma sätt som han själv framställt 

teorin, men även i relation till modern media. I artikeln beskrivs det som att individer består 

av sociala strukturer. Ur dessa sociala strukturer skapas representationer via social 

interaktion, samt kommunikation mellan individer och grupper.  

En social representation baseras på ett nuvarande system av värderingar och idéer som 

används av individen för att orientera sin sociala omvärld och kartlägga denna. En social 

representation bör inte ses som logiska tankemönster utan baseras på individuella 

resonemang utifrån den sociala kontext individen befinner sig i. Det presenterades tre typer 
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av sociala representationer. Den första typen av representationer heter Hegemonic och är de 

representationer som delas av de flesta i en mindre grupp eller samling av människor som står 

enade. Det kan till exempel vara åsikter inom ett politiskt parti kring ett visst ämne som 

generellt delas för hela den sociala konstruktionen. Emanciperade representationer är de som 

finns i mindre undergrupper av ett socialt samhälle där representationerna skapas med 

autonomi. Polemic representationer är den tredje formen och baseras på de konflikter som 

uppstår mellan olika grupper i ett samhälle. Dessa representationer skapas ur motsatser så 

som kommunister och liberaler inom politiken. Ovan nämnda tre grupperingar används av 

samhällets individer enligt Höijer än idag. De representationer som Moscovici presenterat i 

teorin som framförallt används, är de representationer som berör kollektivistiska kognitioner 

kring hur samhället bör se ut (Höijer, 2011).  

Teorin påvisar att kollektivistiska kognitioner är de uppfattningar som gör avtryck och 

som avspeglas i samhället. Det finns ofta fenomen som utmanar kollektivistiska kognitioner, 

exempelvis utstickande synpunkter, åsikter och handlingar. Ur samhällsdebatter diskuteras 

dessa, ofta nytänkande idéer och funderingar, som möjligtvis kan gro till sociala 

representationer med tiden. Sociala representationer är en del av ett större, globalt tankesätt 

som finfördelas och är synliga i många olika grupper i samhället (Höijer, 2011).  

Höijer (2011) beskriver att skapelseprocessen av sociala representationer är beroende 

av en kulturell faktor. Representationerna skapas i samråd med den rådande kultur och miljö 

som individen befinner sig i. Sociala representationer skapas i kontrast till äldre 

representationer som redan finns, men även som en utveckling av redan befintliga 

representationer. Processen beskrivs som en gradvis utveckling av okända idéer som 

slutligen, i samråd med kulturen, växer sig till kollektivistiska referensramar för ett samhälle.  

Det finns två processer som föreligger som syfte för sociala representationer, dessa 

två processer är att förankra och objektifiera. Sociala representationer förankras då okända 

representationer undersöks genom att kopplas till antingen tidigare kända representationer 

eller kända områden. Ett exempel är kommunikation mellan individer där nya fenomen 

förankras med tidigare kända fenomen som individer kan sammankoppla dessa nya med. 

Förankring sker automatiskt i samhället av individen. Sociala representationer objektifieras 

då okända representationer omvandlas till mer konkreta begrepp som människan kan uppleva 

och beröra genom kontroll. När representationer objektifieras sker en mer aktiv process för 

att undersöka nya fenomen genom att materialisera en händelse till något människan känner 

till för att skapa förståelse (Höijer, 2011).  

 Harré (1984) har kritiserat Moscovicis sociala representationsteori i en artikel 
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publicerad i The Johns Hopkins University Press. Harré (1984) uttryckte en kritik gentemot 

valet av begreppet sociala representationer då det kunde tyckas skapa missförstånd. Han 

menar att Moscovicis mening kring begreppet var konceptuellt och formulerat på ett sätt som 

inte var professionellt utan formulerat för att vara lättförståeligt för samtliga människor i 

samhället. Kritiken riktades specifikt mot valet av ordet “social” i teorin, som här beskrivs 

indikera att representationer endast uppstår och används i grupper. Det menades att en grupp 

alltid har attribut som inte går att tillskriva samtliga medlemmar av gruppen. Han menade att 

sociala representationer inte var sociala i den utsträckning att det är individer som tillhör 

gruppen. Det föreslogs att använda individuella representationer som begrepp istället då alla 

individer sågs som lika, men inte densamma som de övriga medlemmarna i gruppen (Harré, 

1984). 

Begreppet sociala representationer tycktes enligt Harré (1984) hänvisa till det 

kollektiva. Istället beskrev han det som att strukturerade och sociala grupper där 

representationer uppstår sker i relation till biologiska förklaringar, uppfattning om rätt och fel 

samt efter skyldigheter och plikter som var karaktäristiska för varje enskild individ, beroende 

på dess roll i gruppen. Enligt hans mening beskrev Moscovici sociala grupper som en 

sammanhopning av flera individer, utan att vidare beakta dess roll som påverkande av 

representationers formulering (Harré, 1984).  

 

1.3 Maslows behovshierarki 

Psykologen Abraham Maslow skapade 1943 en förklaringsmodell för hur de mänskliga 

behoven prioriteras. Maslows modell benämns som behovstrappa och har legat till grund för 

psykologisk forskning inom mänsklig motivation. Maslows behovstrappa är även välkänd 

som behovshierarki då trappan är uppbyggd med fem olika steg som vid start längst ner 

måste uppfyllas i turordning för att individen ska kunna påbörja strävan efter att uppfylla 

nästa trappsteg, som i en hierarki (Maslow, 1943; Winston, 2016).  

Hierarkins första steg består av fysiologiska behov som hunger och sömn. De 

fysiologiska behoven följs av behov av trygghet, att individen ska kunna känna sig säker och 

trygg. Detta krav innebär både trygghet privat men även i arbetssammanhang. Nästa steg 

består av ett behov av att känna sig älskad och en del av en gemenskap. Det fjärde steget 

innebär att individen har ett behov av att känna sig uppskattad. Det femte och sista steget är 

självförverkligande. Om en individ har tillfredsställt de andra fyra andra stegen i 

behovshierarkin kan individen gå vidare med att vidareutveckla sig inom de områden som 

individen är intresserad av och känner sig självsäker inom (Maslow, 1943; Winston, 2016). 
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Figur 1. Författarnas reviderader version av Maslows behovstrappa (1943).  

 
 

                   Maslows behovshierarki har utvecklats till en hierarkisk modell som tolkas 

inom arbetssammanhang av ett flertal författare (Benson & Dundis, 2003). Här består det 

första steget i hierarkin av lön. Beskrivningen är att om arbetstagare känner sig tillfreds med 

sin lön kommer de inte att reflektera över sin lön. Finns det däremot andra faktorer i 

arbetstagarens omgivning som inte arbetstagaren känner är tillfredsställande, kan lönen bli en 

viktig faktor för arbetstagaren. Nästa steg berör både den psykiska och fysiska tryggheten på 

en arbetsplats. Det tredje steget en arbetstagare strävar efter på en arbetsplats är behovet av en 

social tillhörighet på arbetsplatsen. Näst sista steget är självkänsla. Arbetstagaren strävar efter 

att uppfylla en god självkänsla inför de arbete som utförts. Slutligen även i denna modell är 

självförverkligande högst upp i hierarkin och har samma benämning som i Maslows 

behovshierarki. Arbetstagaren strävar här efter att vidareutveckla sig själv i en riktning som 

har som mål att utnyttja individens samtliga resurser och maximal potential (Benson & 

Dundis, 2003). 

Maslows behovshierarki har under åren mottagit en del kritik om hur pålitlig teorin är. 

Det har diskuterats om individens bild av ideallivet går förlorat genom att individen har en 

ständig strävan mot att tillfreddställa nya behov som uppkommer när ett lägre prioriterat 

behov har tillfredsställts. Kritik har riktats mot att Maslows teori har blivit felrapporterad och 
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därmed inte tolkats riktigt. En annan kritisk tanke som formulerats mot teorin är om 

behovshierarkin har tappat sin originella mening genom att ha blivit tagen ur sin kontext.  

(Winston, 2016; Pearson & Podeschi, 1999).  

Trots en del motstånd mot Maslows förklaringsmodell används hierarkin 

fortfarande till forskning inom ämnet motivation. En studie som styrker Maslows teori 

utfördes av Freitas och Leonard (2010) där studien undersökte om studenters akademiska 

framgång kunde relateras till Maslows behovshierarki. Här identifierades både psykologiska 

och fysiska behov som sedan analyserades hur de skulle kunna ha en påverkan på studenters 

akademiska framgång, denna undersökning styrker Maslows teori om en behovshierarki. 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte var att undersöka och skapa en djupare förståelse för begreppet sociala koder 

genom subjektiva berättelser. Det söktes efter en eventuell påverkan av sociala koder på den 

mänskliga arbetskraften i arbetslivet.  

 

1.5 Frågeställningar  

Finns det sociala koder på arbetsmarknaden? 

Hur kan dessa koder påverka den mänskliga arbetskraften i arbetslivet?  

 

2.1 Metod 
2.2 Deltagare 

I studien medverkade totalt fyra deltagare. Antalet deltagare valdes ut efter de tidsramar som 

kursen tillät. Samtliga deltagare tillhörde olika yrkesgrupper för att försöka sträva mot att 

skapa en bredare inblick av sociala koder på arbetsmarknaden. Åldersfördelningen på de 

deltagande var mellan 23 - 56 år, även detta för att försöka skapa en omfångsrik bild av 

verkligheten.  

Prioriteringen var till viss del i studien att skapa en bred åldersfördelning kring 

deltagarna. Deltagare ett var en 23 årig kvinna med arbetslivserfarenhet från försäljning, 

handel samt sjukvård. Deltagare två var en 48 årig kvinna med arbetslivserfarenhet från 

konsultverksamhet och administration inom den privata sektorn. Deltagare tre var en 25 årig 

man som hade arbetslivserfarenhet inom konsultarbete inom den privata sektorn. Deltagare 

fyra var en 56 årig kvinna med arbetslivserfarenhet inom industri, restaurang och sjukvård.  
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Ett strategiskt urval valdes att användas för att få ett så representativt urval som 

möjligt i studien. Urvalets deltagare förmodades bidra med lämplig information som var 

relevant för studien (Yin, 2013). Deltagarna som valdes till studiens urval baserades på deras 

ålder, kön och erfarenheter inom arbetslivet för att få en stor spridning och informationsrika 

intervjuer. 

Svaren som deltagarna gav ansågs uppfylla mättnad inom ämnet för vad som var 

realistiskt utefter den angivna tidsramen. Det fanns en ambition att materialet som framtogs 

ur intervjuerna skulle gå djupgående in på ämnet. 

Det fanns en strävan efter att ha lika många kvinnor som män i urvalet. Enligt 

institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering var arbetskraftsdeltagandet 

cirka 50% män och 50% kvinnor år 2016 (IFAU, 2018). I studien deltog tre kvinnor och en 

man. Det fanns en önskan om att deltagarna skulle efterlikna arbetsmarknaden och att 

könsfördelningen hos deltagarna skulle inkludera lika många män som kvinnor. Samtliga 

individer som tillfrågades som deltagare till studien hade inte möjlighet att delta vilket 

resulterade i en viss snedfördelning inom könsfördelningen.  

Studien innefattade fyra deltagare och deltagarantalet motiverades genom att 

författarna ville skapa förståelse för ämnet sociala koder utan att kartlägga generaliserbart 

material. Syftet var att de deltagande skulle bidra med subjektivitet och förståelse för 

begreppet sociala koder. 

 

2.3 Begrepp och avgränsningar 

Det framgick tydligt för deltagarna att det var sociala koder på arbetsplatsen som undersöktes 

i studien och inte sociala koder i andra privata sammanhang. För att styrka denna avgränsning 

gjordes samtliga intervjuer på respondenternas arbetsplatser, samt att intervjuerna genomförts 

med respondenter som ansågs ha erfarenhet inom ämnet i det verksamma arbetslivet. 

Deltagarna informerades om avgränsningen för studien vid inbjudan till deltagande och i det 

brev (Bilaga 1) som skickades till samtliga.  

För att motverka eventuell påverkan från författarnas sida gentemot respondenterna 

har intervjufrågorna utformats för att tillåta subjektiva berättelser av erfarenheter och 

upplevelser av sociala koder. 

Ett begrepp som valdes att definieras var social exkludering. Maslows behovstrappa 

inkluderar flertalet steg där psykisk och fysisk trygghet samt social inludering räknas som en 

vital del (Maslow, 1943).  
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Claypool och Bernstein (2014) förtydligar individens strävan mot social tillhörighet 

hos individen där exkludering ur sociala grupper kan medföra känslomässig, psykologisk 

samt fysisk skada då sociala relationer skadas eller bryts upp. Den individ som hamnar i 

social exkludering har en stark strävan mot att åter finna gemenskap och anpassa sig för att 

åter finna social tillhörighet. Den vanligaste responsen på social exkludering är att anpassa 

sig och finna en koppling eller tillhörihet med andra individer än den tidigare gruppen. 

SMS, social monitoring system, beskrivs av Pickett, Gardner och Knowles (2004) 

som ett verktyg individer använder för att navigera dess sociala miljö. Genom att navigera 

ens sociala miljö använder individen extern information om dess omgivning för att skapa 

social tillhörighet. SMS-systemet beskrivs med syftet att aktiveras då individen kräver 

guidning av information för att tillfredsställa behovet av tillhörighet.  

Även begreppet moral valdes att definieras då en fråga i intervjuguiden (Bilaga 2) 

innehöll begreppet moral. Moraliska värderingar som lyftes i intervjuguiden angavs av Ward 

och King (2018) som en följd av det självschema varje individ besitter. Detta självschema 

leder till moraliska handlingar hos individen, exempelvis ärlighet, trovärdighet och 

medlidande för andra i individens omgivning. Dessa handlingar framställs som ett sätt för 

individen att upprätthålla sin moraliska identitet. Vad som styr en individs moraliska 

värderingar är alltså den moraliska identitet och självbild som finns hos samtliga människor. 

Ward och King lyfte tidigare forskning där de individer med en stark moralisk självbild 

kände ångest och stress över att utföra omoraliska handlingar som inte gick hand i hand med 

individens självbild (Ward & King, 2018).  

Ur denna synvinkel vidgades förståelsen för begreppet moraliska värderingar och 

frågorna i intervjuguiden (Bilaga 2) fick en tydlig innebörd när förståelse skapats för vad 

moraliska värderingar innebär och hur de möjligtvis påverkas. Beskrivningen av moral och 

hur moraliska handlingar uppstår utifrån individens självbild liknar den förklaring Höijer 

(2011) gav av hur sociala representationer skapas. Att sociala representationers utformning 

till stor del baseras på individens självbild och utifrån individens sociala omvärld liknar även 

den förklaring Ward & King (2018) gav gällande moraliska handlingar (Höijer, 2011; Ward 

& King, 2018).  

 

2.4 Instrument 

Den kvalitativa forskningsintervjun har visat sig vara ett välanvänt instrument där det finns 

utrymme för studier av hela sammanhang och inkluerande av omständigheter som individen 

befinner sig i. Intervjuer skildrar åsikter och synsätt samt studerar den mening som speglar 
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deltagarnas verkliga uppfattning om livet (Yin, 2013). Langemar (2008) lyfte även vikten av 

att intervjuerna gav uttömmande, varierad och nyanserad information kring sociala koder. För 

att bemöta denna önskan valdes det att undersöka deltagare med olika arbetslivserfarenheter 

som kunde bidra med en empirisk mättnad i informationsinsamlingen (Langemar, 2008). 

För studien formulerades frågor som användes i de semistrukturerade intervjuerna 

som hölls för studien. Semistrukturerade intervjuer gjordes för att de frågor som formulerats 

till intervjuguiden (Bilaga 2) skulle verka vägledande, men samtidigt ge utrymme för 

följdfrågor och olika ordningsföljd om så upplevdes behövande. Intervjuerna tillät öppna svar 

från deltagarna som gav utrymme för subjektivitet och berättelser baserade på erfarenhet och 

personlig uppfattning om begreppet sociala koder.   

Den egenkonstruerade intervjuguiden (Bilaga 2) bestod av fem huvudfrågor baserade 

på Moscovicis teori gällande kollektivistiska kognitioner som gör avtryck och avspeglas i 

samhället med efterföljande frågor inom samma ämne (Höijer, 2011). Inledande fanns även 

ett par frågor om deltagarens arbetslivserfarenhet samt relevanta personuppgifter. Svaren från 

intervjuerna analyserades med hjälp av en fenomenologisk analys där det undersöktes efter 

strukturer och kärnan av fenomenet sociala koder. Analysmetoden antogs bidra med 

information om hur respondenterna upplevde fenomenet sociala koder (Langemar, 2008; 

Kvale, 1997).  

Intervjuerna bearbetades av författarna och därefter togs nyckelord fram som sedan 

utmynnade i mer övergripande teman. Utifrån dessa teman och nyckelord söktes efter 

mönster för att finna skillnader och likheter i intervjuerna (Kvale, 1997). Det gjordes en 

personlig avgränsning av författarna för att sammanfatta intervjuerna till ett hanterbart 

omfång genom transkribering och med hjälp av en fenomenologisk analysmetod.  

 

2.5 Procedur 

Innan studien påbörjades ville förfatarna skapa en förförståelse kring ämnet för att få ut bästa 

möjliga resultat av studien. Detta gjordes genom att studera teori och tidigare forskning. En 

strävan fanns om att studien skulle vila i en teoretisk grund samt att operationalisera 

begreppet stress, moral samt socialt exkludering för att undvika eventuella missförstånd. 

Detta var begrepp som poneras vara relevanta för studien. Studien var teorigrundad utifrån 

Maslows behovsteori samt Moscovicis sociala representationsteori.  

 Deltagarna intervjuades i sin arbetsmiljö för att upprätthålla deltagarnas professionella 

yrkesroll under intervjun där de antogs tänka och resonera på ett annat sätt än i sin privata 

roll. Arbetsplatsen var även den miljö som deltagarnas berättelser önskades utgå från.  
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En pilotstudie utfördes med tre personer för att säkerställa frågornas relevans samt 

öka reliabiliteten i studien. Pilotstudien gav en indikation på att frågorna var formulerade på 

så sätt att reliabilitet upprätthölls. Tre frågor omformulerades efter pilotstudiens 

genomförande för att minska utrymmet för tolkningsfel. 

Kontakt togs via mail med samtliga deltagare och fanns i författarnas kontaktnät. 

Deltagarna valdes med varierande yrkesroller till studien då det fanns en önskan om att 

urvalet skulle göras med så stor bredd som möjligt. Ett mail skickades med en kort 

beskrivning av studien samt en inbjudan till deltagande. 

Det fanns viss svårighet i att planera in intervjuerna då det krävde tid och energi från 

de deltagande att medverka i studien. Det krävdes att de deltagande avsatte tid för intervjun. 

Samtliga intervjuer tog mellan 40-70 minuter. Det uppstod i samtliga intervjuer ett behov av 

följdfrågor som baserades på de deltagandes berättelser, detta påverkae intervjuernas längd. 

Dessa följdfrågor skilde sig åt mellan intervjuerna och den intervjuguide som formulerades 

innan studien användes som grund för intervjuerna.  

Vid databearbetningen transkriberades genomförda intervjuer för att skapa en översikt 

kring insamlat material. Intervjuerna avidentifieras för att inte materialet skulle kunna spåras 

till specifik deltagare. Det gjordes en korrigering från tal till skriftspråk för att förenkla 

datahanteringen. Textdokumentet utformades så nära ordagrant som möjligt.  

Nästa steg som utfördes var att samtliga deltagare fick ta del av sin data efter 

transkriberingen för godkännande samt tillfälle att korrigera eller lägga till information. 

Därefter utövades en fenomenologisk analys där nyckelord och teman formulerades utifrån 

insamlad data. Baserat på detta material söktes efter mönster för att finna likheter och 

skillnader kring de deltagandes uppfattningar om begreppet sociala koder och dess eventuella 

påverkan på den mänskliga arbetskraften. 

Insamlat material kom att sparas tills dess att studien var avklarad. Det upplevdes av 

författarna att studiens omfattning inte krävde en längre lagring av det insamlade materialet, 

än under studietiden.   

 

2.6 Validitet 

Begreppet validitet beskrivs som hur försvarbar en studie är, det samband som finns mellan 

den teoretiska definitionen och den operationella definitionen. Validitet visar om en metod 

verkligen undersöker det som den är avsedd att undersöka (Kvale, 1997).   

Den kvalitativa studie som här utförts har baserats på frågeställningar där strävan 

fanns om att utforska och skapa grund för vidare teoribildning och forskning inom ämnet. Det 
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fanns i beaktning att eventuella problem kring en induktiv metod kunde medföra eventuella 

brister inom den vetenskapliga kvalitéen för studien, men en avvägning gjordes då 

frågeställning och syfte formulerats på så sätt att denna metod lämpade sig bäst för studien 

(Kvale, 1997; Langemar, 2008).  

Langemar (2008) diskuterade grundligt validitetsbegreppet som en väsentlig del inom 

den kvalitativa forskningsmetoden. Det presenterades flertalet huvudkriterier för att uppnå 

validitet i en kvalitativ studie. Inledningsvis har analysmetoden granskats av författarna för 

att säkerställa att all relevant information, positiv som negativ för studiens syfte, har 

inkluderats (Langemar, 2008).  

Efter sammanställning av studiens resultat gavs utrymme för respondenterna att ge sitt 

instämmande till de resultat som framkommit. De deltagande fick ta del av det material som 

transkriberats genom datainsamlingsprocessen. Respondenterna fick även möjlighet att ge 

egna synpunkter på detta resultat. Detta för att garantera att respondenterna kände sig 

tillfredsställda med det resultat som framtagits till studien och upplevde sig korrekt refererade 

till för den slutgiltiga produkten. Vid studiens genomförande togs hänsyn till en 

perspektivmedvetenhet då författarnas förförståelse inom ämnet inte skulle påverka studiens 

datainsamling (Langemar, 2008). 

 

2.7 Etik 

Etisk hänsyn togs gentemot individskyddskravet som säkerställde att inga deltagare kom till 

skada, varken fysisk eller psykiskt. Det vidtogs även åtgärder för att säkerställa 

tillfredsställande kvalité vid genomförande av studien, här vägdes forskningskravet och 

individskyddskravet mot varandra. Studien har genomförts efter de forskningsetiska principer 

av Vetenskapsrådet presenterat inom samhällsvetenskaplig och humanvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet om frivilligt deltagande, anonymitet och studiens syfte beaktades i 

det informativa inbjudningsbrev (Bilaga 1) som samtliga deltagare tog del av. 

Samtyckeskravet har tillgodosetts i den bemärkelse att deltagarna kontinuerligt från inbjudan 

till avslutat deltagande upplystes om sin rätt till att avbryta sitt deltagande utan några 

konsekvenser, samt styra över vilka frågor de ville besvara. Studiens utformning med 

intervjuer om erfarenhet från arbetslivet krävde ett muntligt samtycke.  

 Etiskt känsliga uppgifter beaktades med konfidentialitet och samtliga uppgifter som 

kunde kopplas till en viss individ förvarades oåtkomligt för oberörda. Studiens utformning 

gjordes med respekt för den personliga integriteten och stor vikt lades vid att bibehålla en 



16 
 

konfidentialitet kring personuppgifter och känslig information för att bemöta 

konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet beaktades i den mån att inga frågor utan relevans för 

studiens syfte ställdes. Deltagarna ombads uppge kön, ålder, upplevelse av arbetsplatsen samt 

arbetslivserfarenhet. Dessa uppgifter presenteras sedan med respekt för deltagarnas integritet. 

Deltagandet var frivilligt och detta informerades i både tal och skrift då deltagarna 

tillfrågades, samt vid samtliga intervjutillfällen. Deltagarnas namn kodades efter insamling av 

data för att information inte skulle vara möjlig att knyta till en viss deltagare.  

Färdig transkribering av studiens insamlade datamaterial skickades åter till respektive 

deltagare för godkännande av färdig transkribering samt möjlighet att korrigera eventuella 

missuppfattningar. Det var viktigt att upprätthålla en konversation med deltagarna för att 

säkerställa att deltagarna blivit korrekt refererade till samt att inget känsligt material som 

deltagarna inte accepterade publicerades i studien.  

Arbetet utfördes i enighet med GDPR, EU:s dataskyddsförordning, som började gälla 

i maj 2018 för behandling av personuppgifter. Detta gjordes för att behandla de 

personuppgifter på korrekt sätt som inhämtats från en fysisk person (Wilson & MacLean, 

2011; Datainspektionen, 2018) 
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3.1 Resultat 
Resultatet baserades på de fyra deltagarnas svar där tre av fyra deltagare upplevde sin 

nuvarande arbetsplats som funktionell utefter den sociala miljö som fanns på deltagarnas 

arbetsplatser. Transkriberingen ledde till en sammanställning av ett antal nyckelord för att 

skapa en bättre översikt över det insamlade materialet i studien. Elva nyckelord (Tabell 1) 

sammanställdes och var gemensamma för samtliga intervjuer. Nyckelorden ansågs ge en 

beskrivning av ämnet sociala koder på de sätt som de beskrevs av respondenterna. 

 

Tabell 1.   

Nyckelord 

Gemenskap 

Utanförskap 

Personlighet 

Självförtroende 

Anpassning 

Värdegrunder 

Arbetskultur 

Förändringsbarhet 

Homogen grupp 

Tolkning av social 
interaktion 

Hierarkisk position på 
arbetsplatsen 

 

Vidare formulerades teman efter de nyckelord som togs fram ur intervjumaterialet. 

Samtliga teman ansågs vara relevanta i relation till studiens frågeställningar och besvara 

sociala koders möjliga påverkan av den mänskliga arbetskraften samt om sociala koder 
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existerar på arbetsmarknaden. Nedanstående teman ansågs sammanfatta hur sociala koder 

påverkar den mänskliga arbetskraften utefter de svar som datainsamlingen för studien 

erbjudit.  

Följande teman var: 

Tolkning av regler och social interaktion. Sociala koder beskrevs av 

respondenterna som tolkningar av uttalade och tysta regler i dess sociala miljö. Koderna 

framställdes som en funktion i social interaktion mellan människor för att bli en del i gruppen 

eller underlätta för sig själv. 

Utanförskap och gemenskap. Att följa eller frångå sociala koder beskrevs antingen 

kunna skapa gemenskap eller bidra till att en individ hamnar i utanförskap. 

Varierande påverkan. Sociala koder beskrevs beröra alla men i olika stor omfattning 

beroende på ett antal variabler. Personlighet, kön, hierarkisk position, självförtroende, ålder, 

anställningslängd och utbildningsnivå var variabler som uttalats påverka de sociala koderna.  

Förändringsbarhet. Sociala koder förändras i takt med att gruppen förändras, kan 

vara om anställda tillkommer eller slutar. 

Arbetskultur. Sociala koder kan sitta i organisationens arbetskultur som är utarbetad 

oavsett gruppens medlemmar. En arbetskultur troddes kunna hämma eller motivera arbetets 

effektivitet.   

Det formulerades en figur (Figur 2) som antogs kunna beskriva eventuella följder av 

sociala koder och dess möjliga påverkan på den mänskliga arbetskraften. Denna figur 

baserades på de deltagandes svar och var specifika för studiens deltagande. Figuren antogs 

kunna skapa en överblick över händelseförloppet från det att sociala koder skapas till det att 

eventuell påverkan av den mänskliga arbetskraften sker. Förklaringen förmodades skapa 

förståelse för vad sociala koder kan leda till utefter de svar som studiens deltagare givit.  
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Figur 2.  

 
För att tydliggöra och stärka grundandet av framställda teman samlades citat från studiens 

fyra deltagare.  

 

Tolkning av regler och social interaktion. Samtliga deltagare uttryckte att de upplevde att 

sociala koder kan medföra en gemenskap och sammanhållning till gruppen. Samtliga 

deltagare hade alla även en egen tolkning av sociala koder som utmynnade i att begreppet 

beskrev som social interaktion mellan människor. Ett återkommande begrepp som beskrev 

sociala koder var regler, både uttalade och outtalade.  

 

 “En social kod kan väl vara, det här med kulturen på arbetsplatsen och hur man beter 

sig mot sitt arbetslag.” 

Deltagare 1 

 

 “Jag skulle nog säga att det handlar om att det finns ett antal regler, både oskrivna och 

väldigt tydligt uttalade regler om hur det är okej att bete sig och hur man ska göra, inte bara 

för att passa in men hur det ska underlätta för sig själv.” 

Deltagare 2 

 

 “Ehm.. outtalade koder som finns om hur du interagerar med andra, om hur du beter 

dig på jobbet, helt enkelt. Så lite hur du, hur ska man säga, hur du interagerar med folk och 

har olika rutiner som inte egentligen finns skrivet men som ändå alla vet om.” 
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Deltagare 3 

 

 “Tyst kunskap skulle jag vilja säga, medvetna och omedvetna regler på 

arbetsplatsen.“ 

Deltagare 4 

 

Utanförskap och gemenskap. Deltagarna lyfte gruppdynamikens påverkan av de sociala 

koderna på arbetsplatsen. Samtliga deltagare nämnde att sociala koder kan bidra med både 

gemenskap och utanförskap.  

 

“Man har väl sociala koder för att det ska underlätta för gemenskapen, att det ska 

finnas vissa riktlinjer för hur man ska bete sig mot andra så att det blir en bra arbetsmiljö.” 

Deltagare 1 

 

“Det kan skapa en gemenskap och sammanhållning när alla arbetar efter samma 

regler.” 

Deltagare 2 

 

“Det är inget som jag själv upplevt men har du någon som avviker från det allmänna 

beteendet eller den allmänna vanan så blir de lite av en outsider. De kan hamna utanför 

gemenskapen och såna saker. De kanske inte blir inkluderade eller bemötta på samma sätt för 

att man tycker att den personen är  konstig eller att ”han eller hon är inte riktigt som oss”.” 

Deltagare 3 

 

“ Positiva, jag kan inte se vad som skulle vara det positiva med sociala koder, jag är ledsen. 

Deltagare 4 

 

Varierande påverkan. Samtliga deltagare i studien lyfte den mänskliga arbetskraftens 

påverkan av sociala koder, men trodde att olika deltagare i ett socialt sammanhang kan 

påverkas olika av de sociala koderna. Det förklarade som att variablerna ålder, kön, 

personlighet, utbildningsnivå, hierarkisk position och anställningslängd på arbetsplatsen kan 

alla vara faktorer som påverkar i vilken omfattning en individ påverkas av sociala koder. 

Deltagarna var också två äldre och två yngre där de yngre upplevde sig påverkas personligen 
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av sociala koder i en större utsträckning än vad de äldre uppfattade sig bli personligt 

påverkade.  

 

“När jag kommer till ett nytt ställe så vill jag nog läsa av lite, fråga andra först. Se hur 

folk har det, läsa de sociala koderna för att följa dem.” 

Deltagare 1 

 

 “Fortfarande ganska stor skillnad mellan manligt och kvinnligt. Därför att 

traditionella sysslor att man ska hålla ordning och reda, att det ska vara snyggt överlag. Det är 

oftast, inte alltid, men oftast tjejer som gör. Och det är oftast förväntat att det är tjejer som ska 

göra det.” 

Deltagare 2 

 

“En social norm kan också påverkas av vilket bekräftelsebehov du har. Du har en 

social omgivning där du konstant ger feedback och alla är duktiga på att uppskatta varandra. 

Detta påverkar att du får en bekräftelse på att du gjort rätt grej, men också självkänslan.” 

Deltagare 3 

 

“Men det är som jag sa att eftersom jag kanske inte letar sociala koder så känner jag 

att jag inte påverkas av det heller, om inte någon berättar det för mig..” 

Deltagare 4 

 

Förändringsbarhet. Det uttalades i intervjuerna att när gruppen förändras så förändras även 

de sociala koderna med den. De sociala koderna formades utifrån gruppens sammansättning. 

De fyra respondenternas åsikter skilde sig åt vid hur stort antal personer som krävdes för att 

förändra en social kod.  

 

 “Det kan väl startas om det blir omorganisering eller om det kommer in en ny i 

arbetsgruppen eller en ny chef så förändras de sociala koderna.” 

Deltagare 1 

 

“Sen kan det kanske i vissa fall räcka med en stark personlighet som kan skapa nya 

sociala koder. Som inte alltid måste vara bra, men det kan samtidigt bli väldigt bra och 

positivt.” 
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Deltagare 2 

 

“Det kan också vara en sån del att vissa är så rackarns starka men om du byter ut 

många, låt oss säga att halva teamet byts ut, helt plötsligt kanske du har andra och nya koder 

som skapas beroende på vem som kommer in som ny. “ 

Deltagare 3 

 

“Och det var det här med att medarbetarna inte följer säkerhetsrutinerna som jag 

nämnde tidigare, för att chefen inte gör det. Till exempel.” 

Deltagare 4 

 

Arbetskultur. I intervjumaterialet lyftes åtskillig gånger arbetskulturen och dess inverkan på 

de sociala koderna av deltagarna. Att sociala koder kan skapas i samband med de 

värdegrunder och företagspolicy som råder på arbetsplatsen.  

 

“Men det har väl ganska mycket att göra med kulturen överlag. Man har väl sociala 

koder för att det ska underlätta för gemenskapen, att det ska finnas vissa riktlinjer för hur man 

ska bete sig mot andra så att det blir en bra arbetsmiljö.” 

Deltagare 1 

 

”Det finns ju alltid en företagspolicy, som i sin tur kanske ger ett antal sociala koder. “ 

Deltagare 2 

 

 “I och med att det är en platt organisation har de en approach att du kan gå och prata 

med vem som helst, när som helst… Det är inbyggt i kulturen som finns på arbetsplatsen. Det 

är ingen som säger att jag har inte tid, utan antingen så tar man det direkt eller så bokar man 

en tid. De frågar alltid vad man vill prata om.”   

Deltagare 3 

 

 “Ett exempel på en social kod där vi finns idag är faktiskt en värdegrund. Hur vi 

bemöter kunder, patienter och hur vi pratar med dom. Hur vi beter oss i detta sammanhang, 

det är en social kod tycker jag.” 

Deltagare 4 
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4.1 Diskussion  

4.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat presenterade information rörande sociala koder och den uppfattning som 

studiens deltagare hade kring fenomenet på den mänskliga arbetskraften och i arbetslivet. De 

semistrukturerade intervjuerna utmynnade i fem olika teman baserade på de elva nyckelord 

som framställts och presenterades i resultatet ovan. Resultatet visade på att sociala koder 

existerar på arbetsmarknaden och påverkar den mänskliga arbetskraften i varierande 

omfattning beroende på ett antal faktorer. Nedan följer diskussion och reflektion om samtliga 

teman som framkom under resultatsammanställning.  

 

4.2.1 Tolkning av regler och social interaktion. 

Samtliga respondenter upplevde att sociala koder existerade på arbetsplatsen och att koderna 

var en form av regler som alla påverkas av, mer eller mindre. Intervjuerna gav även en bild 

av att sociala koder uppstår i den sociala interaktionen som sker i samtliga sociala grupper. 

Det skilde sig i upplevelsen mellan respondenterna kring hur sociala koder innefattar 

outtalade regler eller uttalade regler på arbetsplatsen. 

Den sociala representationsteorin beskrev sociala koder som processer för att skapa 

betydelse. Dessa processer resulterade i vanliga tankar som i sin tur producerade sociala band 

för att sammanföra grupper, samhällen och individer. Sociala koder skapas här via social 

interaktion och kommunikation. Sociala representationer baseras på individuella resonemang 

utifrån en social kontext som individen befinner sig i.  

Baserat på respondenternas framställning i studien av begreppet sociala koder fanns 

en upplevelse om att denna beskrivning överensstämde väl med Moscovicis syn på sociala 

representationer (Höijer, 2011). Skapelseprocessen av sociala koder upplevdes 

överensstämma med respondenternas uppfattningar och Moscovicis tankesätt. På det sätt som 

respondenterna informerat om uppfattningar om hur sociala koder skapas överensstämmer 

med den beskrivning som Höijer presenterat. Att de sociala koderna skapas utifrån den 

sociala gruppens kontext och formas med tiden som individer byts ut och kollektivistiska 

tankesätt förändras (Höijer, 2011).  

 

4.2.2 Utanförskap och gemenskap.  

Tema två som utarbetades rubriceras med två motsatta nyckelord som angavs av samtliga 

respondenter. Utanförskap och gemenskap beskrevs som möjliga följder av sociala koder. 
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Samtliga respondenter upplevde att inte följa de sociala koderna på arbetsplatsen, eller att 

vissa specifika sociala koder, kunde leda till utanförskap från gruppen. Att bryta mot de 

befintliga koderna förklarades kunna utmana gruppdynamiken och missgynna individens 

plats i gruppen.  

En av respondenterna upplevde sig inte ha någon positiv erfarenhet av sociala koder 

på en arbetsplats. Denne såg enbart att koderna medförde en negativ inverkan på 

arbetsgruppens gemenskap. Denna beskrivning antogs baseras på negativa erfarenheter från 

social interaktion på arbetsmarknaden. Således hade de olika respondenterna i studien olika 

erfarenheter och upplevelser av sociala koder då inte alla upplevdes ha negativa erfarenheter 

kring sociala koder. Tidigare erfarenheter förmodas påverka upplevelsen av sociala koder hos 

respondenterna. Det var tydligt i studien att respondenternas tidigare erfarenheter speglat 

deras åsikter kring fenomenet. 

En annan respondent beskrev utanförskap som en följd av sociala koder där 

respondenten upplevde att det finns en strävan hos alla att vara en del av gruppen. Att motgå 

arbetsplatsens sociala koder upplevdes handla om hur anpassningsbar den aktuella individen 

var för om sociala koder skulle utmanas eller inte. Respondenten gav exempel på att alla vill 

sträva mot en grupptillhörighet där gott samarbete var beroende av sociala koder som styrde 

gruppen åt rätt riktning. Denna tanke uppfattades ha ett samband och likhet med Maslows 

synsätt på människans behovshierarki (Winston, 2016). 

Studien var teoretiskt grundad i Maslow behovstrappa där det tredje trappsteget i 

behovshierarkin gick att liknas med samtliga respondenternas uppfattningar. De tredje 

trappsteget var trygghet. Detta steg beskrivs som ett behov av psykisk och fysisk trygghet hos 

individen genom att finna tillhörighet hos en social grupp. Att känna gemenskap med sin 

omgivning var enligt Maslow ett grundläggande behov för individen. Sociala koder ansågs av 

respondenterna vara bidragande till om de anställda var en del av gemenskapen på 

arbetsplatsen, vilket i sin tur leder till trivsel på arbetsplatsen (Winston, 2016). Denna 

koppling antogs kunna synliggöra vilken viktig roll sociala koder har för den mänskliga 

arbetskraften på arbetsmarknaden samt att det finns en påverkan av individer i en social 

grupp.  

Att möjliggöra en koppling mellan Maslow och respondenternas uppfattningar ökade 

förståelsen för sociala koders betydelse, både på arbetsplatsen och i samhället. Detta då både 

trygghet och bekräftelse från andra individer är grundläggande behov hos människan enligt 

Maslow (Winston, 2016). Att inte finna gemenskap och därmed inte uppfylla ett av de 

grundläggande behovet kan tänkas leda till utanförskap och försämrad psykisk hälsa. Oavsett 
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om deltagarna upplevde sin arbetsplats som funktionell eller dysfunktionell fanns en klarhet 

hos samtliga att sociala koder kunde tänkas leda till antingen gemenskap eller utanförskap. 

Det tolkades som att samtliga respondenter hade erfarenheter av sociala koder och följder av 

dessa. Detta tolkades då som att sociala koder påverkat deltagarna på ett eller annat sätt i 

arbetslivet.  

 

4.2.3 Varierande påverkan 

De två äldre respondenterna tyckte sig inte påverkas personligen av de sociala koderna på sin 

arbetsplats i samma omfattning som de yngre respondenterna tolkades uppleva sin egen 

påverkan. En av de äldre respondenterna berättade att denne påverkats mer av sociala koder 

tidigare i arbetslivet som ung och mindre erfaren.  

De yngre respondenterna påpekade att de rättar sig efter de sociala koderna på 

arbetsplatsen och att de gärna känner av hur omgivningen hanterar en ny situation innan de 

själva agerar. Detta tolkades som att yngre möjligen har ett större behov av att anpassa sig till 

sociala koder och tillhöra gruppen. Det kan också tolkas som att äldre inte i samma 

utsträckning ser och reflekterar över sociala koder. Att åldersskillnaden kan spela roll var en 

intressant aspekt som uppkom under studiens gång.   

Maslows behovstrappa tolkades återigen ha en viss sammankoppling till 

respondenternas svar då det fjärde steget i behovshierarkin är självkänsla (Winston, 2016). En 

av respondenterna nämnde att sociala koder och dess påverkan var beroende av individens 

självförtroende. Hur pass säker man känner sig i en situation för att våga bryta eller följa de 

rådande koderna på arbetsplatsen.  

En annan respondent upplevde att nyanställda var mer lättpåverkade av de sociala 

koderna och mer anpassningsbar. Det tolkades här att vara nyanställd eller yngre på en 

arbetsplats kan höra samman med ett lägre självförtroende inom arbetet. Detta kan i sin tur 

tänkas leda till en försämrad självkänsla hos individen. Som ny eller yngre på en arbetsplats 

har individen inte samma erfarenhet och självförtroende i sin roll på arbetsplatsen, vilket kan 

tänkas skapa osäkerhet över individens kapacitet. För att återkoppla till Maslow sågs här att 

sociala koders påverkan har ett samband med individens självkänsla (Maslow, 1943; 

Winston, 2016).   

 Ett problem med att dra en sammanlänkning mellan Maslows behovssteg självkänsla 

och respondenternas svar var att de deltagande gav en bild som påverkats utifrån deras 

erfarenheter. Det var inte möjligt att anta att fler än endast studiens deltagare upplevde 

självkänsla och självförtroende som påverkande för hur en individ påverkas av sociala koder. 
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Det lyftes av samtliga respondenter att personligheten har en inverkan och stor betydelse. Det 

var svårt att klargöra i vilken utsträckning personligheten påverkar och var individens 

självkänsla tillkommer i processen av påverkan.  

 

4.2.4 Förändringsbarhet 

Sociala koder beskrevs av respondenterna som förändringsbara i den mån att när gruppen 

förändras så kan de sociala koderna förändras med gruppen. En respondent upplevde att om 

en stark personlighet tillkom till gruppen så kunde de befintliga sociala koderna förändras 

helt, på både gott och ont. En stark personlighet troddes kunna tillföra nya eller förändra 

befintliga sociala koder, även om gruppen innan denna individ tillkom redan hade utarbetade 

koder. Denna tanke kan relateras till Maslows (1943) behovshierarki i steg fyra som var 

självkänsla. En reflektion var att individer som ingår i en grupp påverkas lättare av en strak 

individ om denne har en lägre självkänsla, och därmed är mer lättpåverkad av omgivningen. 

Det är en stark drivkraft hos människan att tillgöra sociala konstruktioner och att anpassa sig 

till andra individer för att höra till.  

Studiens respondenterna hade delade meningar om i vilken omfattning som gruppen 

behövde förändras för att de sociala koderna skulle bytas ut. Två av respondenterna, de äldre, 

ansåg att kunde enbart krävdes en person med en stark personlighet eller en hög hierarkisk 

position för att koderna skulle förändras. De två yngre deltagarna upplevde det som att ett 

antal personer i arbetsgruppen var tvungna att bytas ut för att det skulle ske en påverkan av de 

sociala koderna. Här menade respondenterna att sociala koder förändras vid exempelvis en 

omorganisation. Att det fanns en åldersskillnad i uppfattningen kring hur gruppen påverkas 

beroende på dess deltagare antogs bero på olika erfarenheter. Det antogs att de äldre har varit 

med på arbetsmarknaden under en längre tid och att detta lett till ett annat synsätt. En av de 

yngre deltagarna arbetade i en platt organisation vilket kunde tänkas påverka synsättet kring 

hur sociala koder förändras. Den andra av de yngre respondenterna upplevde sin arbetsplats 

som dysfunktionell och troddes därför uppleva att fler individer behöver bytas ut ur gruppen 

för att de sociala koderna ska förändras.  

Vid diskussion om varierande påverkan togs Harrés (1984) funderingar om ordvalet 

för sociala representationer i åtanke och reflektion. Harré hade en tanke om att 

representationer inte bör ses som sociala i den utsträckning att varje social grupp består av 

olika individer. Individerna i gruppen skiljer sig åt i hans mening och att se representationer 

som sociala istället för individuella vore att likställa alla kring en lika stor påverkan. 

Respondenternas svar tolkades här kunna likna Harrés tanke om att sociala representationer 
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eller koder på arbetsplatsen som en social interaktion mellan olika individer bör ses med 

försiktighet då alla påveras i olika stor utsräckning.  

En tanke var att en del arbetsplatser kan ha så djupt rotade sociala koder i 

organisationen som därför inte påverkas av gruppens deltagare, utan istället sitter i 

arbetskulturen. En av respondenterna gav exempel på detta då det fanns en mycket tydlig 

företagspolicy och att inte följa denna ledde till att man fick sluta som medarbetare i 

organisationen. Respondenten upplevde det som att det inte fanns utrymme för enskilda 

individer att påverka de sociala koderna, utan det krävdes att man höll sig inom 

företagspolicyns ramar.  

 

4.2.5 Arbetskultur 

Arbetskultur var ett återkommande begrepp som respondenterna associerade till sociala koder 

på arbetsplatsen. De sociala koderna förklarades av samtliga respondenter som en följd av 

den arbetskultur som fanns på respektive respondents arbetsplats. Arbetskulturen, 

företagspolicyn och företagets värdegrund var alla begrepp som uttrycktes för att beskriva ett 

tillvägagångssätt för hur sociala koder uppkommer. Företagspolicy och värdegrund ansågs 

höra samman med arbetskulturen och samlades därför under samma tema.  

En av respondenterna talade om företagspolicyn som en grundläggande del som satte 

ramar för de sociala koderna att sedan utvecklas av gruppen. En annan av respondenterna 

beskrev hur den nuvarande arbetsplatsen var uppbyggd som en platt organisation vilket 

medförde en trygg stämning för de anställda. Detta bjöd även till in till att samtala och ta 

hjälp av alla medarbetare, oavsett hierarkisk position. Respondenten upplevdes finna en 

trygghet och styrka av gruppen och den rådande arbetskulturen. Detta tolkades i relation till 

Maslows behovstrappa och den version som Benson och Dundis (2003) presenterat om 

behovshierarkin på arbetsplatsen. Här fanns en koppling mellan steget trygghet och en god 

arbetskultur. Vidare upplevdes detta ligga till grund för den gemenskap som fanns på 

arbetsplatsen enligt respondenten och som utmynnade i att de anställda kände sig trygga i sin 

arbetsroll. Vidare gynnade även den platta organisationen en personlig utveckling. 

Respondenten förklarade hur de sociala koderna på arbetsplatsen hade byggts upp av den 

platta organisationen.  

Att arbetskulturen ligger som en grund för sociala koder diskuterades av samtliga 

deltagare. En intressant tanke som uppkom ur detta var vad som skiljer sociala koder från 

regler. Då sociala koder i denna studie har benämnts som både uttalade och outtalade regler 

kan det vara svårt att urskilja var företagets regelverk slutar och de sociala koderna börjar. 
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Det antogs utifrån deltagarnas svar att det sker en sammanvägning av regler och sociala 

koder. Deltagarna uppfattades förklara att arbetskulturen och arbetsplatsens regelverk fanns 

som en ram för de sociala koderna att utvecklas inom. Att sociala koder och regelverk ofta är 

influerade av varandra. 

  

4.3 Metodologiska implikationer  
Data i studien gav information om deltagarnas uppfattning kring sociala koders påverkan av 

den mänskliga arbetskraften. Sammantaget kunde studiens resultat återknytas i den teoretiska 

grund som studien vilade på. Det visade sig att deltagarna upplevde en stor påverkan av 

sociala koder hos gruppen, såväl positiv som negativ.  

 

4.3.1 Teori 

Teorin har diskuterats och reflekterats över där skapelseprocessen av koder eller 

representationer upplevdes vara beroende av sociala och kulturella inverkningar. Teorin har 

presenterats som en direkt följd av samhällets kognitioner där koder och representationer är 

följden av hur samhällets individer utvecklas. Studiens deltagare lyfte att när gruppen 

förändras, förändras de sociala koderna med gruppen. Detta var en tänkbar koppling från data 

i studien med Moscovicis teori om hur sociala koder påverkas av individens omgivning i 

form av kulturell påverkan (Höijer, 2011).  

Maslows behovsteori låg till grund för studiens relevans då det upplevdes finnas ett 

behov av att utföra studien (Winston, 2016; Maslow, 1943). Detta för att försöka förbättra 

individens välmående och utveckla den mänskliga arbetskraften på arbetsmarknaden. 

Maslows behovstrappa användes som en grund för att kartlägga vilka grundläggande behov 

den mänskliga arbetskraften har. Det återfanns ur data i studien att flera deltagare upplevde 

möjliga följder av sociala koder som utanförskap och gemenskap, vilket enligt Maslow var 

grundläggande behov för människan. Detta kunde tolkas som att sociala koder hade en 

inverkan i den mån att när en individ inte följer dem kan dennes psykiska mående ta stor 

skada. En annan tolkning av datan kunde vara att det möjligen finns biologiskt nedärvt att 

följa sociala koder för att individen ska få möjlighet att delta i en social grupp som enligt 

Maslow är ett grundläggande behov.  

I studien lyftes det viss kritik mot både Maslows behovsteori samt Moscovicis sociala 

representationsteori (Pearson & Podeschi, 1999; Winston, 2016). Ur kritiken mot Moscovici, 

skriven av Harré (1984) vidgades synen och förståelsen för Moscovicis sociala 
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representationsteori (Harré, 1984). Kritiken utformade en reflektion vid användningen av 

teorin kring vad i representationer som skapas i det sociala och vad som skapas ur det 

individuella. Det öppnade upp för diskussion kring hur sociala representationer och koder bör 

ses som en grupprocess eller en individuell process. Om det antas att sociala representationer 

och koder skapas ur sociala sammanhang är det möjligtvis tänkbart att alla individer i 

gruppen bör reagera på samma sätt efter påverkan av sociala koder. Dock upplevdes det av 

samtliga respondenter i studien som att personlighet påverkar i vilken omfattning man 

påverkas av sociala koder. Det var tolkningsbart att kritiken som Harré lyfte inte upplevdes 

vara av någon större vikt enligt respondenterna, men en intressant aspekt att diskutera.  

Studien har utformats för att skapa förståelse för begreppet sociala koder och vilken 

eventuell påverkan dessa koder kunde tänkas ha på den mänskliga arbetskraften. Det fanns en 

uppfattning sedan innan att begreppet till stor del innefattade outtalade regler.  För att kunna 

skapa en förståelse för begreppet uppfattades det finnas ett behov av att lyssna till berättelser 

och erfarenheter och därigenom få subjektiva synvinklar.  

 

4.3.2 Deltagare 

Deltagarantalet diskuterades inför studien då det fanns ett behov av empirisk mättnad i 

intervjuerna som ansågs vara viktigare att uppfylla än ett specifikt deltagarantal. Pilotstudien 

utfördes med tre deltagare och gav en tydlig indikation på vilka frågor som behövde 

omarbetas för att lämpa sig till studien. Det upplevdes under studiens gång att sociala koder 

var ett komplext ämne som hade krävt ett stort deltagarantal för att kunna generalisera 

verkligheten då tolkningsutrymmet kring ämnet upplevdes som stort. Deltagarantalet 

motiverades till fyra deltagare då dessa antogs kunna erbjuda en informationsrik skildring 

kring ämnet. Studiens material beskrev enbart de fyra deltagarnas åsikter och kunde ej 

generaliseras till en population, vilket inte heller var syftet för studien.  

Det gjordes ett avsiktligt urval vid valet av deltagare för att skapa en spridning kring 

respondenternas olika erfarenheter, där urvalet upplevdes ge informationsrika svar och lämpa 

sig bäst för studiens syfte och mål (Yin, 2013). Det uppfattades som en fördel att inkludera 

deltagare ur urvalet som hade olika arbetslivserfarenhet, ålder, kön och möjlig uppfattning 

om begreppet sociala koder. Studien gav utrymme för en subjektivitet som inte tog hänsyn till 

önskemål om att skapa ett representativt urval utan tillät kvalitéer att ta plats i studien istället. 

Det förmodades dock att en spridning hos deltagarna gav möjlighet till en fördjupad 

förståelse genom olika synsätt och erfarenheter.  
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Studiens resultat kan tänkbart ha påverkats av det faktum att det var fler kvinnor än 

män i studien. I studien märktes ingen märkbar skillnad mellan kvinnor och mäns svar men 

det vore intressant att i vidare forskning få en mer jämn könsfördelning i deltagandet. 

Studiens resultat kan också tänkbart ha påverkats av de åldersspann som fann i studien. Det 

var ingen deltagare yngre än 23 år och ingen deltagare äldre än 56 år. Det är tänkbart att 

deltagare som befann sig utanför dessa åldersramar skulle haft en annan syn på sociala koder.  

Deltagarna i studien hade viss uppfattning och erfarenhet från sociala koder och detta 

avspeglades i studiens resultat som baserats på de fyra deltagarna. Om studien skulle 

innefattat fler deltagare kunde det inkluderat nya erfarenheter och synsätt som inte har lyfts i 

studien. Detta är en aspekt som gör studiens resultat snävt. 

 

4.3.3 Avgränsningar 

En av studiens avgränsningar var att intervjumaterialet enbart skulle undersöka sociala koder 

på just arbetsplatsen, inte i privata sammanhang. För att försäkra att respondenterna var väl 

medvetna om denna avgränsning informerades detta tydligt innan intervjuernas start samt 

stärktes även av att intervjuerna utfördes på respektive respondents arbetsplats. Detta 

tillvägagångssätt gav ett fördelaktigt resultat då den data som framtogs enbart rörde 

erfarenheter och upplevelser om sociala koder på just arbetsplatser. För att ytterligare 

förtydliga begreppet sociala koder diskuterades tolkningen av begreppet med respektive 

respondent innan intervjuns start. Efter att samtliga intervjuer utförts och materialet hade 

blivit transkriberat uppkom en tanke om att tolkningen av begreppet sociala koder kan ha 

skiljt sig åt mellan respondenterna. Vid vidare studier bör därmed tas i beaktning att en 

tydligare definition av begreppet kan ses vara fördelaktigt. Då definitionen av sociala koder 

bjuder in för stort tolkningsutrymme valdes det att utföra semistrukturerade intervjuer för att 

få ta del av så mycket information som möjligt kring ämnet från samtliga respondenter.  

Det faktum att tidigare sociala koder på en arbetsplats kan ha omvandlats till skriftliga 

regler var en begränsning som diskuterades inom ämnet. Diskussionen omfattade bland annat 

det faktum att klädkod på en arbetsplats kan vara något som uppkommit som en social kod 

men som sedan utvecklats till att bli en regel. Denna komplikation diskuterades i samtliga 

intervjuer för att undvika missförstånd, samt för att få ta del av så omfattande information 

som möjligt inom ämnet. Det samtalades om vilka risker som utesluts när en social kod 

förvandlas till en skriftlig regel.  
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4.3.4 Instrument 

Det användes semistrukturerade intervjuer som baserades på en intervjuguide (Bilaga 2) som 

instrument till studiens datainsamling. Att använda en intervjuguide till intervjuerna gav stora 

möjligheter för respondenten att styra samtalet. Detta arbetssätt upplevdes skapa levande 

berättelser som gav informationsrika svar.  

Det fanns en risk med formuleringen av frågorna att den sociala önskvärdheten skulle 

påverka deltagarnas svar. Därför försökte frågorna formuleras konkret och följdfrågor 

användes för att försöka komma runt svar som upplevdes uppstå enbart för att möta 

författarens önskan i svaren. I de konkreta frågorna skapades följdfrågor som undersökte 

upplevelsen av situationen eller fenomenet. Följdfrågor om upplevelsen troddes ge en mer 

djupgående förklaring där deltagarna inte försökt möta den sociala önskvärdheten utan istället 

utgick från sin subjektiva bild (Langemar, 2008).  

Att basera intervjuerna på intervjuguiden tillät stora möjligheter av varierande 

följdfrågor utefter vilket behov som fanns vid respektive intervju. Arbetssättet motiverades då 

deltagarna som hade olika arbetslivserfarenheter upplevdes kräva olika följdfrågor och en 

semistrukturerad intervju tillät detta. Intervjuguiden (Bilaga 2) upplevdes som ett lämpligt 

redskap till intervjuerna för att hitta tillbaka till rätt ämne under intervjuernas gång.  

Som analysmetod valdes en fenomenologisk analys då det upplevdes kunna återspegla 

hur både det som respondenterna brukar reflektera över och inte reflektera över i dess vardag 

kunde förklaras utifrån berättelser baserade på erfarenheter. Analysmetoden motiverades då 

den gav tillfredsställande databearbetning genom att undersöka strukturen kring sociala koder 

och dess påverkan i sociala sammanhang på arbetsplatsen (Kvale, 1997).  

För att kritiskt reflektera över valet kring instrument och design av studien övervägdes 

det noga innan studiens start kring för- och nackdelar med valda metoder. Att göra en 

kvantitativ studie istället för kvalitativt antogs kräva en mycket stor datainsamling då 

begreppet sociala koder upplevdes tolkningsbart och svårt att operationalisera. Att då skapa 

möjlighet för samtliga tolkningar kring begreppet skulle varit mycket tidskrävande. För att en 

kvantitativ studien skulle vara rimlig att genomföra med god kvalitée inom ämnet upplevdes 

det krävas en omfattande insamling som vid denna studie inte var möjlig. Istället ansågs det 

lämpa sig bättre med en kvalitativ design  utefter de frågeställningar och syfte som 

formulerats. Att utföra en kvalitativ studie tros ha påverkat resultatet i den mån att det inte 

genererade ett generaliserbart material utan istället skapades en inblick till olika syner av 

sociala koder.  



32 
 

Att utföra intervjuer istället för observationer var en aspekt som det inför studien 

diskuterades om. Att utföra observationer skulle givit studien en möjlighet att undersöka 

eventuella koder som kanske enbart är synliga för någon utifrån. Det fanns nu en möjlighet 

att deltagarna valde att lyfta de koder som de själva endast ville lyfta, eller enbart de koder de 

var medvetna om. Att det kunde finnas dolda sociala koder var en tanke som var värd att 

reflektera över och vilken inverkan det kan haft på studiens resultat. Observationer utfördes 

inte i denna studie då det upplevdes som att intervjuer skulle ge en mer djupgående och 

rättvis bild i detta stadie av forskning inom sociala koder.  

 

4.3.5 Procedur 

Efter insamling av data i form av intervjuer och transkribering valdes en fenomenologisk 

analys som analysmetod för studien. För att försäkra att intervjudata tolkats korrekt vid 

transkriberingen hölls en kontinuerlig dialog med deltagarna. Deltagarna fick möjlighet att 

kontrollera den data som framställts för att undvika eventuella missförstånd och tolkningsfel. 

Det fanns i åtanke om det skulle gjorts upprepade intervjutillfällen med samtliga deltagare för 

att möjligtvis finns fler aspekter och tankar kring ämnet. Detta valdes dock bort då det 

upplevdes finns en tillfredsställelse av mättnad i redan utförda intervjuer (Yin, 2013).  

Den fenomenologiska analysen innebar att materialet noggrant granskades och för att 

sedan få en mer översiktlig bild över materialet plockades nyckelord ut. Nyckelorden ansågs 

kunna sammanfatta och beskriva den data som framkommit på ett målande sätt. Ur 

nyckelorden formulerades därefter fem teman som även utvecklades för att ge läsaren en 

bättre bild av framtagen information. Det fanns funderingar kring huruvida nyckelorden 

skulle presenteras i resultatet eller om de upplevdes överflödiga i relation till teman. Det 

valdes tillslut att ta med nyckelorden då de troddes återskapa en tydlig bild över vad 

intervjumaterialet presenterat samt vad teman har baserats på.  

Anledningen att just fenomenologisk analysmetod valdes var att det ansågs kunna få 

ut bästa möjliga resultat. En fenomenologisk analys gav både rum för tolkning samt fångade 

de viktigaste bitarna ur intervjumaterialet (Kvale, 1997). En intressant vidare forskning hade 

varit att öka förståelsen för begreppet sociala koder genom att gå mer djupgående in på vad 

som anses vara enbart koder och på vad som är verkliga regler på en arbetsplats. 

 

4.3.6 Validitet 

Studien utfördes med en induktiv metod då det ansågs medföra uttömmande svar i 

intervjuerna som hölls. Det upplevdes ge stort utrymme för subjektivitet och möjlighet för 
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deltagarna att själva styra intervjuerna. Det var av stor vikt för studien att validitet 

upprätthölls och att åtgärder togs för att bibehålla validitet. Detta genom exempelvis en 

ständig dialog mellan författarna och respondenterna för ett korrekt resultat utefter 

respondenternas berättelser. Att säkerställa god validitet gjorde att resultatet speglade syftet 

med studien och upprätthöll mätningens relevans. 

Reliabilitetsbegreppet diskuterades inte i samma omfattning för denna kvalitativa 

studie som validitetsbegreppet. Att intervjuerna genomfördes med två olika författare 

säkerställde att ingen personlig inverkan uttrycktes vid intervjutillfället och att frågorna 

undersökte samma sak oavsett vem som ledde intervjun (Kvale, 1997).  

Samtliga intervjuer genomfördes på olika sätt och formulerades efter behov under 

intervjuernas gång. Det ledde till att den tillförlitlighet som reliabilitet skapar genom 

upprepning inte fanns i samma grad under denna kvalitativa studie. Vikten lades vid studien 

på att skapa en god validitet för att tillåta kreativitet och subjektivitet i intervjuerna. Därför 

valdes reliabilitetsbegreppet att inte vidare diskuteras (Kvale, 1997).  

 

4.3.7 Etik 

Vid studier som innefattade mänskligt deltagande var den etiska aspekten viktig att reflektera 

över och behandla den personliga integriteten med stor respekt.  Det var viktigt att deltagarna 

kände igen sina svar ur de tolkningar som gjordes vid bearbetning av data, samtidigt som 

enskilda svar inte skulle kunna återkopplas till en specifik person. Det kontrollästes för att 

ingen känslig information skulle vara inkluderad i resultatet samt att datan presenterade på så 

sätt att deltagarna förblev anonyma. Studien utformades efter Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och utifrån dessa formulerades både intervjuer, studien samt 

bearbetning och presentation av data.  

 

4.4 Slutsats och rekommendation till fortsatt forskning 
Studiens resultat var inte generaliserbart eller möjligt att appliceras på en hel population då 

resultatet var baserat på subjektiva åsikter. Det fanns en stävan mot att skapa en bredare 

förståelse för ämnet som det i inledningen uttrycktes finnas ett behov av. Dock i vidare 

studier vore det intressant att vidareutveckla förståelse och även undersöka kvantiteter kring 

sociala koder.  

I tidigare presenterad forskning om sociala koder fanns enbart matrial rörande sociala 

koder rörande förskolemiljöer men skanades inom arbetsmarknaden i övrigt. Detta gjorde att 
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jämförelse av studiens resultat med tidigare utförda studier försvårades och därför har studien 

som ambition att bjuda in till vidare forskning. Vidare innebar detta att utförd studie är unik 

inom forskning kring sociala koder på arbetsmarknaden.  

Det fanns en önskan om att i vidare forskning utveckla en del aspekter som under 

studiens gång upplevdes finnas ett behov av. Studien utfördes inom en viss tidsram som 

medförde begränsningar för hur många aspekter studien kunde beakta. Det valdes att 

fokusera på sociala koder i allmänhet på arbetsmarknaden och undersöka eventuell påverkan 

av den mänskliga arbetskraften. Vid vidare forskning skulle en intressant aspekt att 

undersöka vara om vilken skillnad det kan innebära att bryta en social kod respektive en 

skriftlig regel, både för individen och organisationen. Något som även skulle kunna utforskas 

vidare är samband mellan könsskillnader, ålder och sociala koder. Vid fortsatt forskning ges 

förslag att observationer skulle kunna ge en komplettering till redan insamlad data för att ge 

en djupare inblick och förståelse för ämnet. Även tänkbart i vidare studier skulle vara att 

inkludera fler deltagare för att få en större insynsvinkel i fenomenet sociala koder vid social 

interaktion. En intressant tanke vid vidare forskning hade varit att öka förståelsen för 

begreppet sociala koder genom att mer djupgående gå in på vad som anses vara enbart koder 

och på vad som är verkliga regler på en arbetsplats. 

Som framtida personalvetare gav studien en tydlig inblick i hur viktigt det sociala 

samspelet och de rådande sociala koderna var för den mänskliga arbetskraften. Resultatet 

som presenterats i studien gav en inblick i hur arbete mot utanförskap och för gemenskap kan 

formuleras. Det gav stor förståelse för begreppet sociala koder på arbetsplatsen samt av 

vilken vikt dessa upplevdes ha för den mänskliga arbetskraften.  

Önskvärt i vidare studier vore att inkludera fler deltagare för att undersöka olika 

kulturers uppfattning kring sociala koder och för att se om de sociala koderna skiljer sig inom 

olika kulturer. 

 

4.5 Konklusion  
Resultatet bidrar till en djupare förståelse för begreppet sociala koder på arbetsmarknaden 

och pekade på att sociala koder har en varierande påverkan hos olika individer samt existerar 

på samtliga arbetsplatser där individen befinner sig i en social miljö. 
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5.2 Bilagor 
Bilaga 1. Brev  

 
Hej.  

Vi är två studenter som läser Personal & Arbetsliv på Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu 

skriver vi ett examensarbete som handlar om sociala koder på arbetsmarknaden. Vi vill 

undersöka begreppet sociala koder för att skapa djupare förståelse samt att undersöka vilken 

möjlig påverkan sociala koder kan tänkas ha på den mänskliga arbetskraften. Vi vill bjuda in 

dig för att delta i denna intervju till vår studie. Deltagandet i denna studie är frivilligt och 

tillfrågan innebär inga krav på deltagande. Att påbörja sitt deltagande innebär heller inget 

krav på fullföljning av deltagandet och du får lov att avbryta studien och ditt deltagande när 

som helst under studiens gång. Inga svar kommer att kunna kopplas till dig personligen och 

känsliga personuppgifter kommer behandlas men hög konfidentialitet med respekt för din 

integritet. Samtliga svar kommer efter studiens slut att raderas. 

 

Mvh 

Mikaela Mesch & Gabriella Freij 

mm223er@lnu.se 

gf222ci@lnu.se  

2018-11-13 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 2018, Sociala representationer och koder i samhället 
Denna studie görs i syfte att undersöka begreppet sociala koder samt dess möjliga påverkan 

på den mänskliga arbetskraften i arbetslivet. Deltagandet i denna studie är frivilligt och 

tillfrågan innebär inga krav på deltagande. Att påbörja sitt deltagande innebär heller inget 

krav på fullföljning av deltagandet och du får lov att avbryta studien och ditt deltagande när 

som helst under studiens gång. Inga svar kommer att kunna kopplas till dig personligen och 

känsliga personuppgifter kommer behandlas med hög konfidentialitet med respekt för din 

integritet. Samtliga svar kommer efter studiens slut att raderas.  

  

Namn: 

Ålder: 

Yrkesbefattning idag: 

Tidigare erfarenheter på arbetsmarknaden: 

Hur uppfattar du din nuvarande/tidigare arbetsgrupp, funktionell/dysfunktionell/vet inte:  

  

Fråga 1. Hur skulle du beskriva begreppet sociala koder? 
  

- Kan du ge ett exempel på en social kod som finns på din nuvarande eller tidigare 

arbetsplats?   

  

- Har du någon gång upplevt en påverkan av sociala koder på en arbetsplats, om ja 

hur, om nej varför tror du att du inte gjort det? 

  

Fråga 2. Upplever du att sociala koder påverkar den mänskliga arbetskraften, om ja i 

vilken omfattning/riktning, om nej varför inte? 

 

-  Hur uppfattar du att sociala koder skapas på en arbetsplats? 

-  Tror du det finns det olika sociala koder på din arbetsplats som skiljer medarbetare 

hierarkiskt åt? Beroende på vilken yrkesroll medarbetarna har. 

-  Tror du att du personligen påverkas och följer sociala koder som möjligen finns på 

din arbetsplats? Om ja, hur påverkas du och vilka är de? 
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Fråga 3. Uppfattar du att det kan innebära några följder att inte följa en social kod så 

som du beskrivit dem? Om ja vilka följder kan tänkas uppstå, om nej varför inte? 

  

Fråga 4. Hur långt tror du det vore möjligt att frångå dina egna moraliska värderingar 

för att följa sociala koder i ett socialt sammanhang? 

  

Fråga 5. Vad uppfattar du kan möjligen vara positivt samt negativt med sociala koder 

på en arbetsplats? 

 

Finns det något du vill tillägga? 

Övriga tankar och åsikter i övrigt? 

 

Tacka respondenten för sitt deltagande. 
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Bilaga 3. Kartläggning av deltagarnas svar efter de teman som formulerats.  

  Tolkning 
av regler 
och social 

interaktion 

Utanförskap 
och gemenskap 

Varierande 
påverkan 

Förändringsbarhet Arbetskultur 

Deltagare 
1 

Tolkning 
av andra. 

Gemensamt 
utföra uppgifter. 

Hänger ihop 
med kulturen. 

Ett vi och dem, 
inte en del i 

gruppen. 

Beror på 
organisationens 

storlek. Kön. 
Personlighet. 

Självförtroende 

Arbetsgruppen 
förändras då skapas 

nya koder. 

Homogen 
arbetsgrupp. 
Hämma/öka 

effektiviteten. 

Deltagare 
2 

Passa in & 
underlätta 

för sig 
själv. 

Måste acceptera 
folk som de är. 
Ett vi och dem. 
Sammanhållnin

g 
Anpassningsbar

. 

Privata sociala 
koder hemifrån. 
Hur mottaglig 
man är. Kön- 

och 
generationsfråga. 

Nyanställd. 

Svårt att veta vad 
man själv påverkats 

av och påverkar. 

Företagspolicy. 
Olika koder i olika 

branscher. 

Deltagare 
3 

Interaktion. 
Hur man 
ska bete 

sig. 

Passa in. Vi och 
dem. 

Exkludering. 

Värderingar. 
Nyanställd. 
Anpassning. 
Personlighet. 
Grupptryck. 
Hierarkisk 
position. 

Människor byts ut 
och leder till att 

koder förändras i 
arbetsgruppen. 

Inbyggt i kulturen. 
Måste känna sig 
motiverad och 

hemma. 
Hämma/effektivisera 
arbetet. Olika koder i 

olika branscher. 

Deltagare 
4 

Medvetna 
& 

omedvetna 
regler. Tyst 

kunskap. 

Konflikter – kan 
skapa 

svårigheter att 
avancera. Vi 

och dem. 

Nyanställd. 
Hierarkisk 

position. Kön 
och 

generationsfråga. 

Koder går att 
förändra med ej 

förhindra. 

Värdegrund. 

 


